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ABSTRAK  

 

Obesitas kini menjadi suatu pemandangan yang biasa di Indonesia, 
umumnya bagi kota terbesar kedua, yakni Surabaya. Angka obesitas di Surabaya 
yang masih terbilang tinggi, menunjukkan tidak adanya rasa khawatir akan bahaya 
yang ditimbulkannya. Obesitas sendiri merupakan keadaan tubuh yang memiliki 
penumpukan lemak berlebihan. Menurut data WHO, obesitas paling tinggi dialami 
oleh orang dewasa, hal ini tidak terkecuali bagi perempuan yang telah menikah. 
Penelitian dengan judul “Konstruksi Sosial Obesitas pada Perempuan Menikah”, 
memiliki rumusan masalah bagaimana konstruksi sosial obesitas yang terjadi di 
kalangan perempuan menikah obesitas. Tujuan penelitian ini sendiri untuk 
mengetahui proses konstruksi yang berlangsung dikalangan perempuan menikah 
dalam memaknai obesitas yang dialaminya. 

 
Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial dengan pendekatan 

kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger 
dan Thomas Luckman. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang perempuan 
yang sudah menikah dan tengah mengalami obesitas. Lokasi penelitian berada di 
Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara 
mendalam dan partisipasi langsung di lapangan. 

 
Hasil yang ditemukan dalam penelitian mengenai konstruksi sosial obesitas 

pada perempuan menikah obesitas di Surabaya terdapat dua variasi, yakni yang 
pertama bagi perempuan yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah 
dengan tingkat obesitas ketiga menilai bahwa obesitas merupakan keadaan yang 
menunjukan keberhasilan sebagai perempuan yang telah menikah. Yang kedua 
adalah bagi perempuan dengan berpenghasilan lima juta keatas dan memiliki 
tingkat obesitas kurang dari tiga yang menganggap bahwa obesitas merupakan 
keadaan yang dapat merugikan diberbagai aspek kehidupan.  

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Konstruksi Sosial, Obesitas, Perempuan Menikah 
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ABSTRACT 

 

Obesity is now a common sight in Indonesia, generally for the second 
largest city, Surabaya. The number of obesity in Surabaya is still relatively high, 
showing no worries about the dangers it brings. Obesity itself is a state of the body 
that has excessive fat buildup. According to WHO data, the highest obesity is 
experienced by adults, this is no exception for married women. The research under 
the title "Social construction of obesity in married women", has a formulation of 
the issue of how social construction of obesity is happening among women 
married to obesity. The purpose of this research is to know the construction 
process that was held among the women married in the cause of obesity that was 
suffered. 

This research uses a social definition paradigm with a qualitative approach. 
The theory used was the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas 
Luckman. The informant in this study was 10 married women who were obese. 
The research site is located in Surabaya. The sampling technique used is 
purposive. The method of collecting data in this research is by way of in-depth 
interviews and direct participation in the field. 

The results found in the study of social construction of obesity in married 
women of obesity in Surabaya there are two variations, namely the first for women 
who have low middle economic conditions with the level of third obesity Judging 
that obesity is a condition that shows success as a married woman. The second is 
for women with a income of five million and having an obesity level of less than 
three that considers obesity is a condition that can be detrimental to various aspects 
of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Social Construction, Obesity, Woman Married 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Tubuh yang terlalu gemuk merupakan suatu hal yang ditakuti bagi 

sebagian individu, utamanya pada perempuan. Melalui pemikiran Simone de 

Beauvoir kita dapat memahami mengapa eksistensi perempuan  selama ini 

ditempatkan sebagai yang lain.  Di mana secara teoritis seakan tak ada, tak 

bermakna dalam ilmu pengetahuan. Secara praktis, rutinitas, kedangkalan 

hidup serta ketidakotentikan telah membuat eksistensi perempuan semakin 

terabaikan, tenggelam, terbenam dalam dominasi ideologi patriarki 

(Saptandari Pinky, 2013), tidak terkecuali bagi perempuan yang telah 

berumah tangga (Greytha, 2013). Perubahan bentuk tubuh pada saat sebelum 

menikah dan setelah menikah tentu menjadi suatu kecemasan bagi dirinya 

sendiri karena tidak adanya kesesuaian dengan bentuk tubuh yang dia anggap 

ideal. Hal ini dapat menyebabkan turun atau bahkan hilangnya rasa 

kepercayaan diri meskipun terdapat tanggapan atau perspektif lain bahwa 

tidak masalah jika seorang ibu rumah tangga mengalami tubuh yang gemuk 

atau obesitas. Pada dasarnya obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dengan akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan 

adiposa sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dan kemudian 

dapat menurunkan harapan hidup atau meningkatnya masalah kesehatan 

(Fiqieh, 2014). Obesitas dapat terjadi jika kilokalori yang dikonsumsi lewat 

makanan lebih banyak dibanding dengan pengeluarannya sebagai kebutuhan 

energi tubuh, yang akhirnya tersimpan di jaringan lemak (Sherwood, 2012). 

Kemudahan sarana teknologi, komunikasi, dan internet telah 

membantu semua orang menyelesaikan banyak hal. Namun tanpa disadari hal 
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ini juga menjadi penyebab tingginya angka obesitas di Indonesia. Studi 

terdahulu menunjukkan angka obesitas lebih banyak dialami oleh mereka 

dengan tingkat sosio-ekonomi tinggi. Namun, studi lain yang dilakukan 

Aizawa pada 2017 menunjukkan perubahan pola, dimana angka obesitas juga 

tinggi pada mereka dengan tingkat sosio ekonomi rendah. Obesitas sendiri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, kurang berolah raga. Olah raga akan 

membantu mengurangi berat tubuh dengan cara membakar kalori. Kedua 

adalah kebiasaan makan yang keliru, misalnya terlalu banyak mengonsumsi 

makanan kaya karbohidrat dan lemak. Ketiga adalah faktor pola makan 

abnormal. Ada dua pola makan abnormal penyebab obesitas yaitu makan 

dalam jumlah sangat banyak dan pola makan di malam hari. Selanjutnya 

karena faktor genetik. Faktor genetik berpengaruh sebesar 33% terhadap berat 

badan seseorang (http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-obesitas.html 

diakses 8 Mei 2018). Faktor psikis juga juga memengaruhi dimana makanan 

menjadi pelarian ketika seseorang mengalami masalah atau risau. Lalu ada 

faktor kesehatan, berkaitan dengan melambatnya metabolisme. Penyebab 

perubahan ini antara lain kelenjar tirois yang kurang aktif, hipogonadisme 

atau turunnya aktivitas kelenjar kelamin, sindrom cusing yakni kelainan 

metabolisme akibat hiperaktifitas kelenjar adrenal kortikal. Yang terakhir 

disebabkan pengaruh obat–obat tertentu. Steroid dan beberapa obat anti 

depresi cernberung mampu menyebabkan penambahan berat badan. 

(http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-obesitas.html diakses 8 Mei 

2018) 

Obesitas dapat dinilai dengan beberapa cara, salahsatunya adalah 

dengan pengukuran menggunakan IMT (Indeks Massa Tubuh). IMT 

menggunakan ukuran yang di peroleh dari pembagian berat badan dan tinggi 

badan dengan hasil pembagian berat badan dalam kilogram dan kuadrat tinggi 

badan dalam meter (Arora, 2008). 
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1.1 Tabel Klasifikasi IMT (Indeks Massa Tubuh) menurut WHO 

IMT (kg/m2) Klasifikasi 

<18,5 Berat badan kurang 

18,5-22,9 Kisaran Normal 

≥23,0 Berat Badan Lebih 

23,0-24,9 Beresiko 

25,0-29,9 Obes I 

30,0-34,9 Obes II 

≥ 35,0 Obes III 

 

Obesitas meningkatkan peluang datangnya berbagai macam penyakit 

dalam tubuh, adanya fakta yang mengungkapkan bahwa kelebihan bobot 

tubuh dapat mengganggu fungsi tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, 

seperti diabetes. Penderita obesitas memiliki kemungkinan empat kali lebih 

besar terserang diabetes ketimbang dengan yang memiliki berat badan ideal. 

Kebiasaan pola makan buruk mengakibatkan insulin pada tubuh tidak bekrja 

dengan baik sehingga memicu datangnya penyakit diabetes tipe 2 lalu 

penyakit yang lain adalah resiko jantung, stroke dan gangguan pada area 

kardiovaskular seperti penyumbatan pembuluh darah juga diikuti penyakit-

penyakit yang lainnya (Fastari, 2007). Menurut data WHO, lebih dari 1,4 

miliar orang dewasa memiliki berat badan berlebih dan 2,8 juta orang dewasa 

meninggal tiap tahun karena obesitas dan berat berlebih yang menyebabkan 

munculnya berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung.  
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Semakin meningkatnya prevalensi obesitas pada dewasa ini cukup 

memperihatinkan, mengingat obesitas diketahui meningkatkan hampir semua 

penyebab kematian. Walaupun di Indonesia belum ada data baku mengenai 

epidemiologi kegemukan, namun terkesan terdapat peningkatan jumlah 

kejadian kegemukan, terutama di kota–kota besar akibat mudahnya akses 

mendapatkan makanan cepat saji dan kurangnya aktifitas fisik yang rutin. Ibu 

rumah tangga memiliki kecenderungan mengalami status gizi lebih. 

Prevalensi overweight dan obesitas pada ibu rumah tangga yakni 34,5% dan 

24,5% (Navadeh, 2011). Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab 

seperti halnya tingkat edukasi dan status sosial ekonomi yang dianggap 

merupakan faktor resiko terjadinya obesitas pada ibu rumah tangga (Martinez, 

2001).  Hal ini menjadi pertanyaan apakah karena orang-orang lebih banyak 

mengalami kegemukan oleh karena mudahnya akses mengkonsumsi makanan 

yang bergizi tidak seimbang. Hasil analisis lanjut Riskesdas tahun 2010 

memotret bahwa pada dewasa usia 19-55 tahun, perempuan yang tidak 

bekerja 30.35 persen menderita obesitas. Terlebih lagi bagi perempuan yang 

tidak bekerja akan memegang peranan sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya. 

Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan risiko kegemukan akibat 

kurangnya aktivitas fisik dengan banyaknya waktu luang yang tersedia berkat 

adanya bantuan pembantu rumah tangga. Lingkungan sosial juga sedikit 

banyak berpengaruh terhadap konsumsi dan aktifitas fisik. 

Bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja notabene merupakan sosok 

ibu maupun istri yang berperan dalam mengurus rumah tangga seperti 

memasak, mencuci, menyapu, mencuci, mengasuh serta mendidik anak-

anaknya dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial, yang memenuhi 

kebutuhan efektif dan harmonis di lingkungannya yang diwujudkan  dalam 

berbagai kegiatan-kegiatan seperti PKK, arisan, pengajian dan sebagainya 

(Effendy, 2004). Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan resiko 

kegemukan akibat kurangnya aktifitas fisik dengan banyaknya waktu luang 
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yang tersedia berkat adanya bantuan pembantu rumah tangga. Lingkungan 

sosial juga sedikit banyak berpengaruh terhadap konsumsi dan aktifitas fisik.  

Gaya hidup tidak sehat hanya merupakan salah satu yang 

mengakibatkan ibu rumah tangga mengalami kegemukan, seperti tidak dapat 

menjaga pola makan dengan baik dan cenderung mengabaikan makanan yang 

memiliki nutrisi yang penting dalam tubuh, padahal pola makan sendiri 

merupakan komponen utama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang 

selanjutnya bertugas menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses 

metabolisme dan memperbaiki jaringan tubuh. Pola makan adalah suatu cara 

atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi 

gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, 

mencegah atau membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 2009).  

Pola makan sangat berakibat pada melemahnya status kesehatan di 

dalam tubuh mereka dengan tidak teraturnya pola makan dapat mengurangi 

asupan gizi yang seharusnya masuk ke dalam tubuh. Selain dari adanya gaya 

hidup yang kurang sehat, penyebab lainnya khususnya pada 

perempuanberumah tangga yang telah dikaruniai anak adalah karena proses 

alami perempuan, yakni seperti paska melahirkan dan fase menyusui yang 

mengharuskan ibu harus cukup nutrisi. Ketika perempuan hamil, berat tubuh 

perempuan akan terus bertambah seiring usia kehamilannya. Segala makanan 

bergizi harus dikonsumsi ibu hamil, belum lagi jika dalih mengidam sesuatu 

makanan kesukaan si ibu hamil. Hingga melahirkan, ibu yang baru 

melahirkan harus mengonsumsi banyak makanan bergizi untuk bekal 

menyusui anaknya. Namun, kebiasaan ini akan berlanjut, hingga berat badan 

wanita susah turun dan kembali ke berat badan semula sebelum hamil. Hal 

berikutnya adalah perubahan hormon yang menyebabkan perempuan gemuk 

setelah menikah. Tercatat ada enam hormon menurut medis yang 

mempengaruhi berat badan wanita, hormon testosteron, kortisol, insulin, 

progesteron, teroid, dan estrogen. Hal ini sangat erat berkaitan dengan siklus 
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menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya, sebagai wanita yang sudah berumah 

tangga, biasanya KB menjadi pilihan untuk membatasi jumlah anak. Dengan 

mengikuti program KB atau Keluarga Berencana maka keluarga dapat 

mengatur reproduksi keluarga. Namun hal ini juga dapat mempengaruhi berat 

badan. 

Dengan adanya perubahan fisik yang disebabkan oleh bertambahnya 

berat badan dapat memengaruhi penampilan atau bahkan gaya berpakaian 

juga ikut berubah. Penampilan sendiri merupakan suatu hal yang sering kali 

mendapat perhatian khusus dan setiap perempuan menikah berusaha agar 

penampilannya terlihat seterjaga mungkin di lingkungan sosialnya jika bisa. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fiqieh (2014) mengenai konstruksi 

obesitas pada remaja, terdapat suatu hubungan antara bentuk tubuh dengan 

harga diri sebagai pembentuk identitas remaja. Pada penelitian tersebut 

disebutkan bahwa remaja tidak suka dengan berat badan yang berlebihan, hal 

itu mempengaruhi dirinya dalam pergaulan di lingkungan sosial juga 

membuat rasa kepercayaan dirinya menurun dihadapan lawan jenisnya. 

Memiliki berat badan berlebih menjadikan seorang perempuan yang 

sudahberumah tangga mencemaskan penilaian suami. Hal ini dikarenakan 

ukuran tubuhnya yang dirasa tidak menarik lagi bagi suami, termasuk juga 

perkara dalam berhubungan intim selain itu juga pandangan masyarakat yang 

mayoritas menganggap bahwa gemuk adalah bentuk tubuh yang tidak 

menarik dan tidak menjadikanya merasa cantik. Bentuk tubuh yang ideal 

merupakan dambaan kebanyakan individu khususnya bagi perempuan karena 

dengan bentuk tubuh yang ideal mencerminkan penampilan mereka di depan 

setiap mata yang melihat. 

Dalam hal menjaga penampilan ini seorang perempuan menikah 

terlihat mengesampingkan kebutuhan estetiknya, dikarenakan adanya hal-hal 

penting lainnya seperti mengurus suami atau anaknya, sehingga membuat 

perempuan menikah terkesan menomor sekiankan penampilannya (Second 
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Sex Simone De Beavoir, 2016). Namun dibalik semua tugasnya sebagai ibu 

rumah tangga atau bahkan mencari nafkah, mereka ingin bisa menjaga dan 

merawat keindahan bentuk tubuhnya dan menjadi sedikit berbeda dengan 

perempuan-perempuan menikah yang lain. Pada dasarnya perempuan yang 

telah menikah melakukan begitu banyak aktifitas yang membuat dirinya 

menjadi sering merasa lapar dan akhirnya tidak memperdulikan apa yang 

dimakan atau bahkan tidak adanya waktu karena banyaknya aktifitas yang 

kemudian dapat memicu timbulnya penyakit akibat dari pola makan yang 

tidak sehat, salah satunya adalah obesitas. Dengan demikian dapat 

memberikan suatu kebanggaan tersendiri karena merasa berhasil dalam 

mengurus penampilan diantara perempuan-perempuan menikah yang lain. 

Dengan bentuk tubuh yang ideal dapat meningkatkan citra dirinya yang 

merupakan suatu perasaan, pengalaman, sikap, dan evaluasi yang dimiliki  

mengenai tubuhnya yang meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh dan berat tubuh 

yang mengarah ke pada penampilan fisik yang dapat bersifat positif atau 

negatif (Fiqieh, 2014) yakni adanya pemikiran tubuh langsing semampai yang 

menjadi idaman perempuanyang ingin ditampilkan di depan para tetangga, 

keluarga besar dan khususnya suami. 

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas penelitian mengenai 

konstruksi sosial obesitas pada perempuanberumah tangga yang mengalami 

obesitas ini menarik untuk dikaji. Adanya pernyataan dari segi medis yang 

menekankan bahwa obesitas adalah keadaan yang berbahaya untuk kesehatan 

karena menjadi sarang dari bibit penyakit dan dapat menurunkan angka 

harapan hidup seseorang. Dengan demikian peneliti menemukan suatu 

ketimpangan yang ada dalam anjuran (tertulis dari negara, medis, dll) dengan 

tindakan perempuan menikah obesitas di dalam keseharian. 

Penelitian ini menjadi penting dilakukan dengan beberapa alasan, 

yakni pertama dilihat dari segi internal seseorang, obesitas merupakan salah 

satu awal mula seseorang terkena penyakit karena tidak menjaga pola makan 
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dengan baik dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut larut tanpa ada tindakan 

guna mengatasinya, seperti perubahan pola makan, olahraga teratur atau diet 

sehat, maka penyakit kronis akan lebih muda menyerang seperti jantung, 

diabetes, stroke dan sebagainya yang akhirnya dapat membahayakan 

kesehatan dan nyawa seseorang. Kedua, jika di tinjau dari segi eksternal 

seseorang, obesitas dapat mempengaruhi kepercayaan atau citra diri seseorang 

dalam lingkungannya. Pada dasarnya perempuan menikah merupakan masa 

yang lebih dari dewasa, dimana memiliki tugas dan kewajiban diri dalam 

membangun komunitas, baik dalam skala kecil (keluarga), pergaulan, maupun 

dalam konteks kemasyarakatan. Maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

konstruksi sosial obesitas pada perempuan berumah tangga yang mengalami 

obesitas di Kota Surabaya. Teori konstruksi sosial yang dijabarkan oleh Peter 

L. Berger sangat mendukung untuk menganalisa proses terbentuknya pola 

pemikiran perempuan yang telah berumah tangga atau menikah yang 

mengalami obesitas.  

 

1. 2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perumusan masalah lebih difokuskan untuk 

mengungkap aspek kualitatif dalam sebuah masalah. Maka dari itu, penelitian 

ini menekankan masalah sebagai berikut : Bagaimana perempuan menikah 

dalam mengkonstruksi obesitas yang tengah dialaminya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan mengenai proses konstruksi yang berlangsung 

dikalangan perempuan menikah dalam memaknai obesitas yang 

dialaminya 
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2. Untuk dapat memahami dan menganalisis proses konstruksi yang 

berlangsung di kalangan perempuan menikah dalam memaknai obesitas 

yang dialaminya 

3. Untuk memperoleh peta makna tentang obesitas di kalangan perempuan 

menikah obesitas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

a) Memberikan pengetahuan mengenai makna obesitas pada kalangan 

perempuan menikah yang mengalami obesitas 

b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu sosiologi, 

khususnya sosiologi kesehatan 

c) Memberikan ide serta referensi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai obesitas 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang 

sejenis yang akan dilakukan selanjutnya 

b) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat 

khususnya kepada dinas kesehatan, dokter dan ahli gizi mengenai 

obesitas yang kini dialami oleh semua usia serta menekan 

terjadinya angka obesitas yang semakin meningkat. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Untuk menganalisis penelitian ini yakni mengenai konstruksi sosial 

obesitas pada perempuan menikah, digunakan teori konstruksi sosial dari 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 

1.5.1    Studi Terdahulu 
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Pada kajian pustaka ini akan dipaparkan penelitian yang terkait 

obesitas dan studi mengenai konstruksi sosial, pemaparan ini dimaksudkan 

untuk memberikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. 

1. Analisis Konten: Stigma Kegemukan dalam Acara Televisi dan 

Film yang diterjemahkan oleh Maharani Karlina, penelitian ini membahas 

mengenai stigma kegemukan yang telah dikumpulkan mengindikasikan 

bahwa anak, remaja, dan dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas 

seringkali diberikan stereotip negatif, diperlakukan berbeda, dan mendapatkan 

diskriminasi (Neumark-Sztainer et al, 2004; Crandall, 1994; Crandall 1995; 

Crik, 1997; Gallen et al, 1997; Neumark-Sztainer et al, 1998; Rothblum et al, 

1990; Staffieri, 1967; Lerner et al, 1990). Berat badan yang tinggi sering 

mengarah pada komentar dan sindiran negatif yang berhubungan dengan 

berat, dan pengalaman-pengalaman ini sangat berhubungan dengan 

ketidakpuasan terhadap tubuh (Thompson et al, 2005). Selain itu, individu 

yang memiliki berat badan berlebih dan obesitas mendapatkan gaji yang lebih 

kecil, berkemungkinan lebih kecil untuk dipekerjakan (Brink, 1988; Maranto 

et al, 2000; Fikkan et al, 2005), mengalami tingkat penolakan yang lebih 

tinggi dalam hubungan romantis, dan berkemungkinan lebih kecil untuk 

menikah (Sobal et al, 1995; Sobal, 2005; Sechrist et al, 2005; Gortmaker et al, 

1993). Hasil yang didapatkan adalah laki-laki lebih memungkinkan untuk 

membuat komentar mengenai kegemukan dibandingkan perempuan itu 

sendiri, orang dewasa lebih mungkin untuk melontarkan komentar dan 

menjadi target komentar kegemukan, komentar langsung atau komentar yang 

dilontarkan di depan target lebih sering terjadi dibandingkan komentar tidak 

langsung, seperti komentar yang muncul ketika target sedang tidak ada, 

bentuk komentar secara signifikan didominasi dengan bentuk verbal. 

2. Penelitian dari Fiqieh Pusparini (2014) mengenai Konstruksi Sosial 

Obesitas Pada Kalangan Remaja di Surabaya (Studi Deskriptif Tentang 

Makna Obesitas Pada Remaja Obesitas di Surabaya). Penelitian ini mengkaji 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

11 
 

bagaimana konstruksi yang berlangsung dikalangan remaja obesitas dalam 

memaknai obesitas yang dialaminya. Dalam hasil penelitian tersebut 

ditemukan adanya suatu hubungan antara bentuk tubuh dengan harga diri 

sebagai pembentuk identitas remaja. Pada penelitian tersebut juga disebutkan 

bahwa remaja tidak suka dengan berat badan yang berlebihan, hal itu 

mempengaruhi dirinya dalam pergaulan di lingkungan sosial juga membuat 

rasa kepercayaan dirinya menurun di hadapan lawan jenisnya. Dan beberapa 

juga ingin mengurangi kelebihan berat tubuhnya demi alasan kesehatannya. 

3. Pemaknaan Tubuh Ideal (Studi Deskriptif Tentang Pemaknaan 

tubuh Ideal bagi Komunitas XL’SO)  yang disusun oleh Greytha Vialini 

(2013). Fokus dari penelitian berikut adalah bagaimana pemaknaan tubuh 

obesitas terhadap tubuh ideal dan apa yang dilakukan orang-orang obesitas 

dengan interaksi sosial terjadi pada dirinya. Pada penelitian ini ditemukan data 

bahwasannya informan mengidamkan tubuh ideal seperti tubuh yang tinggi 

dan kurus. Informan juga melakukan berbagai usaha demi mendapatkan tubuh 

seperti yang diidam-idamkan, mulai dari melakukan olahraga, puasa, sampai 

dengan mengonsumsi obat-obatan dari dokter. 

4. Konstruksi Sosial Tubuh (Studi Pada Ibu-Ibu Komunitas Senam 

Aerobik di Club House Dian Istana Surabaya) yang disusun oleh Lilanendra 

Pramita Putri (2012). Pada penelitian ini difokuskan pada permasalahan 

bagaimana ibu-ibu pada komunitas senam aerobic mengkonstruksi tentang 

realita keindahan tubuh sesuai dengan status obesitasnya. Pemaknaan tubuh 

bagi ibu-ibu komunitas senam aerobic di club house Dian Istana Surabaya 

mayoritas mengungkapkan tubuh sebagai alat gerak yang membentuk fisik, 

sisanya beranggapan bahwa tubuh sebagai susunan organ dan sebagai 

gambaran fisik, dan terjadi pergeseran idealisme tentang pemahaman tujuan 

senam aerobik dari untuk menjaga kesehatan jasmani menjadi memperindah 

tubuh sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri pada tiap individunya. 
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5. Kepercayaan Diri Wanita Muda Penderita Obesitas yang diajukan 

oleh Chandrania Fastari (2007). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan diri wanita muda penderita obesitas tidak 

tergantung pada tingkat obesitas yang dialaminya. Hal ini disebabkan konsep 

kepercayaan diri tersebut telah terbentuk sejak lama. 
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Matriks Kajian Penelitian Terdahulu Mengenai “Konstruksi Sosial 

Obesitas Pada Perempuan Menikah” 

NO JUDUL FOKUS 

PENELITIAN 

TEORI METODE KESIMPULAN KRITIK 

1 Maharani Karlina 
(2015) Stigma 
Kegemukan 
dalam Acara 
Televisi dan Film  

Analisis bagaimana 
konten stigma 
kegemukan di layar 
kaca 

Gender dan 
Komunikasi 

Kuantitatif Laki-laki lebih 
memungkinkan 
untuk membuat 
komentar 
mengenai 
kegemukan 
dibandingkan 
perempuan itu 
sendiri 

Lebih 
menekankan 
pada  gender 
dibanding 
kegemukan itu 
sendiri 

2 Fiqieh Pusparini 
(2014) mengenai 
Konstruksi Sosial 
Obesitas Pada 
Kalangan Remaja 
di Surabaya (Studi 
Deskriptif 
Tentang Makna 
Obesitas Pada 
Remaja Obesitas 
di Surabaya) 

Bagaimana 
konstruksi yang 
berlangsung di 
kalangan remaja 
obesitas dalam 
memaknai obesitas 
yang dialaminya 

1) 
Konstruksi 
sosial Peter 
L. Berger 
dan Thomas 
Luckmann 

2) Perilaku 
Kesehatan 
Alonzo 

Kualitatif Remaja yang 
mengalami 
obesitas 
membangun rasa 
percaya diri 
untuk melakukan 
eksistensi di 
masyarakat 

Obesitas 
ditekankan 
pada remaja 
saja oleh 
karena remaja 
merupakan 
proses 
pencarian jati 
diri maka 
penelitian ini 
cenderung 
bagaimana 
proses 
mengatasi 
obesitas 
tersebut 

3 Greytha Vialini 
(2013) 
Pemaknaan 
Tubuh Ideal 
(Studi Deskriptif 
Tentang 
Pemaknaan tubuh 
Ideal bagi 
Komunitas 
XL’SO)  

(1) Bagaimana 
pemaknaan tubuh 
obesitas terhadap 
tubuh ideal? dan 
(2) Apa yang 
dilakukan orang-
orang obesitas 
dengan interaksi 
sosial terjadi pada 
dirinya?   

Teori 
Interaksionis 
Simbolik 
George 
Herbert 
Mead 

Kualitatif Pada penelitian 
ini ditemukan 
data 
bahwasannya 
informan 
mengidamkan 
tubuh ideal 
seperti tubuh 
yang tinggi dan 
kurus. Informan 
juga melakukan 
berbagai usaha 
demi 
mendapatkan 
tubuh seperti 
yang diidam-
idamkan, mulai 
dari melakukan 
olahraga, puasa, 

Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Greytha ini 
lebih 
menjelaskan 
bagaimana atau 
solusi apa saja 
yang dilakukan 
orang-orang 
yang 
mengalami 
obesitas untuk 
mengurangi 
kegemukannya 
sehingga dapat 
membentuk 
tubuh yang 
diinginkan 
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sampai dengan 
mengonsumsi 
obat-obatan dari 
dokter 

4 Lilanendra 
Pramita Putri 
(2012) Konstruksi 
Sosial Tubuh 
(Studi Pada Ibu-
Ibu Komunitas 
Senam Aerobik di 
Club House Dian 
Istana Surabaya)  

Bagaimana ibu-ibu 
pada komunitas 
senam aerobik 
mengkonstruksi 
tentang realita 
keindahan tubuh 
sesuai dengan 
status sosialnya 

Konstruksi 
sosial Peter 
L. Berger 

Kualitatif Pemaknaan 
tubuh bagi ibu-
ibu komunitas 
senam aerobik di 
club house Dian 
Istana Surabaya 
mayoritas 
mengungkapkan 
tubuh sebagai 
alat gerak yang 
membentuk fisik, 
sisanya 
beranggapan 
bahwa tubuh 
sebagai susunan 
organ dan 
sebagai 
gambaran fisik, 
dan terjadi 
pergeseran 
idealisme 
tentang 
pemahaman 
tujuan senam 
aerobik dari 
untuk menjaga 
kesehatan 
jasmani menjadi 
memperindah 
tubuh dan 
meningkatkan 
kepercayaan 
dirinya 

Pada penelitian 
ini seluruh 
informan telah 
atau sedang 
melakukan 
suatu solusi 
atau kegiatan 
untuk 
membentuk 
tubuh itu 
sendiri menjadi 
lebih sehat dan 
indah sesuai 
dengan 
konstruksi 
sosial tubuh 
ideal menurut 
mereka 

5 Chandrania 
Fastari (2007) 
Kepercayaan Diri 
Wanita Muda 
Penderita 
Obesitas  

Bagaimana 
kepercayaan diri 
wanita muda 
penderita obesitas 

Konsep diri Kualitatif Kepercayaan diri 
wanita muda 
penderita 
obesitas tidak 
tergantung pada 
tingkat obesitas 
yang dialaminya. 
Hal ini 
disebabkan 
konsep 
kepercayaan diri 
tersebut telah 
terbentuk sejak 
lama 

Penelitian ini 
lebih banyak 
menggunakan 
informan yang 
telah 
mengalami 
kegemukan 
sejak dini 
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Diantara semua penelitian yang telah diteliti sebelumnya, penelitian 

mengenai “Konstruksi Sosial Obesitas Pada Perempuan Menikah” yang 

diteliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan ini 

terlihat dari fokus subjek yang diteliti telah berstatus menikah, hal ini 

memberikan perbedaan terhadap hasil temuan dikarenakan adanya pasangan 

atau suami dan bahkan anak yang dapat memengaruhi proses konstruksi. 

1.5.2 Kerangka Teoritik 

Penelitian ini menggunakan teori yang menjadi analisis dalam 

menganalisis kondisi ibu rumah tangga yang mengalami obesitas. Penelitian 

ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann. Dalam istilah sosiologi pengetahuan Berger adalah realitas dan 

pengetahuan. Berger dan Luckmann menjelaskan realitas sosial dengan 

memisahkan keduanya yang merupakan kunci dalam teori ini. Realitas 

kehidupan sehari-hari menjadi hal yang terpenting dalam karya mereka bagi 

analisis sosiologi, karena setiap individu menghadapi dan mengalami realitas 

tersebut dalam setiap kesehariannya (Yeni, 2015).  

Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang ada didalam realitas-

realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak 

tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan 

sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik 

yang spesifik. Berkaitan dengan konsep dialektika Berger yang terdiri dari 

proses obyektivasi, eksternalisasi, dan internalisasi, pada dasarnya ketiga 

proses tersebut merupakan proses yang dibutuhkan dalam membentuk realitas 

sosial sebagai hasil dari konstruksi manusia. Dengan demikian, bisa dipahami 

bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena 

diciptakan oleh manusia itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam konteks 

sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan 

lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi 

kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga 
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bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan 

realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan 

objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen 

internalisasi. Pembentukan konstruksi itu sendiri merupakan hasil dari proses 

obyektivasi dan eksternalisasi dalam konsep dialektika Berger dan proses 

internalisasi sebagai proses yang berjalan selanjutnya (Berger dan Luckman, 

2012 dalam Jurnal Yeni, 2015). 

Objektivasi merupakan proses pengobjekan yang menampilkan 

ekspresi-ekspresi manusia yang menghasilkan objek-objek tertentu baik objek 

secara fisik maupun secara sosial yang mengandung makna-makna subjektif 

dari pencipta objek, maka bukan bentuk fisik yang menjadi penekanannya, 

melainkan makna subjektif terdapat dalam proses interaksi. Tetapi makna 

subjektif dari pencipta objek akan dapat dipahami jika ia ditampilkan dalam 

bentuk yang obyektif. Makna subjektif yang berasal dari pencetus objek-objek 

tidak akan pernah dapat dipahami oleh orang lain jika tidak dikomunikasikan 

secara lebih luas, dalam hal ini bahasa memegang peranan penting melalui 

proses interaksi sosial yang terjadi (Samuel, 2012: 23). Berger dalam teorinya 

melihat masyarakat dalam dua sisi yang berbeda, yaitu masyarakat sebagai 

realitas objektif dan masyarakat sebagai realitas subjektif. Masyarakat sebagai 

realitas objektif terbentuk karena adanya individu yang mengeksternalisasikan 

dirinya.  

Eksternalisasi dalam hal ini memiliki arti sebuah proses dimana 

individu mengungkapkan subjektivitasnya melalui aktivitasnya masing-

masing. Manusia mengalami proses ini selama hidupnya secara terus 

menerus, namun manusia memiliki kecenderungan untuk mengulang aktivitas 

yang sama yang pernah dilakukan dalam teori Berger hal ini disebut sebagai 

habitualisasi (Samuel, 2012: 72-73). Proses tipifikasi menjadi tahapan 

selanjutnya yang terjadi setelah proses habitualisasi dimana proses-proses 

tersebut berlangsung dalam tataran sosial bukan lagi individu. Pada intinya 
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masyarakat terbentuk karena adanya kumpulan individu yang memiliki 

pengalaman bersama (Samuel, 2012:74). Proses terakhir yang bertujuan untuk 

mempertahankan makna objektif dalam masyarakat adalah melalui proses 

legitimasi. Legitimasi sebagai suatu usaha dalam membenarkan makna 

objektif yang ada dalam masyarakat agar individu dapat menerimanya sebagai 

sesuatu yang bermakna. Legitimasi ini dilakukan baik oleh orang yang awam 

maupun mereka yang secara khusus diberikan wewenang untuk melakukan 

legitimasi (Samuel, 2012:32-33). Masyarakat sebagai realitas subjektif pada 

awalnya mereka mengalami proses terakhir dalam pandangan Berger tentang 

dialektika yaitu proses internalisasi.  

Internalisasi adalah “pemahaman atau penafsiran yang langsung dari 

suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna” (Berger dan 

Luckman, 2012: 177 dalam Jurnal Yeni, 2015). Hasilnya adalah seseorang 

tersebut mendapatkan sebuah pengetahuan yang akan mengendap dalam 

kesadaran individu. 

Secara umum, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan tiga 

dialektika guna memaknai realitas dan pengetahuan ke dalam suatu tahapan 

berikut: 

1. Eksternalisasi yang memiliki arti penyesuaian diri dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk manusia “society is a human product” 

2. Objektivasi yang merupakan interaksi sosial dalam dunia 

intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi “society is an objective reality” 

3. Internalisasi yang bermakna individu mengidentifikasi diri dengan 

lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial, dimana individu 

tersebut menjadi anggotanya “man is a social product” 
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Realitas sosial merupakan hasil atau eksternalisasi dari internalisasi 

dan objektivasi manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kehidupan sehari-hari menampilkan realitas objektif yang sifatnya memaksa 

dan memiliki makna-makna subjektif yang telah ditafsirkan oleh individu. Di 

lain sisi, kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari 

pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan individu, dan dipelihara sebagai 

“kenyataan” oleh pikiran dan tindakan tersebut. Dasar-dasar pengetahuan 

tersebut diperoleh lewat objektivasi dari proses-proses subjektif yang 

membentuk signifikasi. 

 

1.6 Metode dan Prosedur Penelitian 

Berikut dijelaskan secara rinci mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan oleh peneliti, metodologi sendiri memiliki arti proses, prinsip dan 

juga prosedur penelitian yang digunakan untuk mendekati sebuah 

permasalahan atau realitas dan mencari jawaban atas permasalahan atau 

realitas. Dalam penelitian ini metode dan prosedur digunakan untuk 

memperoleh dan mengolah data guna menjawab pertanyaan penelitian. 

 

Realitas perempuan menikah 
yang mengalami obesitas 

tertanam dalam 
pemikirannya (Eksternalisasi) 

Perempuan menikah 
menerima realiats tentang 
obesitas yang dialaminya 

(Objektivasi) 

Perempuan menikah obesitas 
menerapkan kebiasaan untuk 
mempertahankan obesitasnya 

(Internalisasi) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

19 
 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

diartikan Bodgan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

didasari oleh orang atau perilaku yang diamati (dalam Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 1989, Hal 3). Fenomena yang dimunculkan pada penelitian ini 

berasal dari logika berpikir secara induktif, dimana pengambilan 

permasalahan yang ada dimulai dari lapangan dan dijelaskan secara 

generalisasi teoritik sehingga mampu memunculkan preposisi-preposisi 

sebagai awal pembentukan kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan data secara 

deskriptif yang berfungsi menjawab pertanyaan mengenai keadaan suatu 

objek atau subjek yang sedang diamati secara rinci. 

1.6.2 Batasan Konsep 

Konsep adalah definisi singkat dari sejumlah gejala atau fakta yang 

diamati dalam penelitian ini. Konsep dalam penelitian harus diberikan sebuah 

batasan-batasan dan diarahkan kepada pokok permasalahan agar lebih 

terfokus. Beberapa konsep dalam penelitian ini anatara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Obesitas   : Keadaan abnormal penumpukan lemak 

berlebih yang dapat mengganggu kesehatan. Secara umum, obesitas 

disebabkan oleh meningkatnya asupan energi dengan kandungan lemak yang 

tinggi dan menurunnya aktivitas fisik sebagai akibat dari perubahan pola 

sosial dan lingkungan (Bukan badan ideal yang diukur berdasarkan pada 

tinngi dan massa badan). 

2. Perempuan Menikah : Pengurus tugas kerumahtanggaan yang 

menjalankan peranan sebagai istri, partner biologis, ibu serta pendidik (jika 

ada anak), pengatur rumah, dan partner hidup. Tidak menutup kemungkinan 

perempuan tersebut untuk bekerja. 
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3. Konstruksi Sosial  : Proses sosial melalui tindakan dan interaksi 

dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus 

suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. 

1.6.3 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil setting di Surabaya. 

Pemilihan setting didasari karena Surabaya memiliki angka obesitas 17,1%  

(depkes.go.id) dan masih dalam angka yang tinggi. Dan hal ini juga dapat 

dilihat dari maraknya tempat-tempat kebugaran tubuh, seperti sanggar senam, 

gym/fitness, sampai dengan club-club kesehatan di daerah Surabaya.  

 Penentuan setting di Surabaya juga didasarkan atas banyaknya 

penduduk yang beraneka ragam, mulai dari suku, agama, status ekonomi, dan 

pengalaman-pengalaman yang didapat, sehingga menjadi perbedaan dalam 

penentuan informasi supaya hasil penelitian yang didapat bervariasi 

(heterogen). Dengan demikian dapat dimungkinkan adanya permasalahan 

yang ada, yakni mengenai perempuan menikah yang mengalami obesitas. 

Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pencarian data lebih 

mendalam. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

 Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive, 

kriteria sampel yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Namun di dalam purposive terdapat karakteristik untuk menentukan sampel, 

dimana karakteristik tersebut merupakan perempuan yang telah menikah dan 

bertempat tinggal di Kecamatan Bubutan dan juga tengah mengalami obesitas 

dengan indeks masa tubuh ≥ 25 berdasarkan pada pengukuran berat badan 

dengan tinggi badan (menurut WHO). 
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 1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini di lakukan pengumpulan data dalam dua macam 

data yaitu data primer dan data sekunder melalui data primer, yaitu data yang 

di dapat langsung oleh peneliti, di dapat melalui : 

a. Wawancara Mendalam  

Pedoman wawancara ini di susun dalam bentuk pertanyaan terbuka 

sebagai pedoman dalam melakukan indepth interview. Data yang di 

hasilkan berupa hasil rekaman wawancara yang nantinya disalin dalam 

bentuk transkrip percakapan.  

 b. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi berfungsi untuk gambaran tentang   

lokasi penelitian dan mendokumentasikan aktifitas pada saat proses 

penelitian berlangsung.  

 c. Observasi 

Pencatatan situasi atau kejadian yang di lihat oleh peneliti di lapangan.  

Kedua adalah data sekunder yang dapat di peroleh melalui media massa, 

internet, buku, jurnal, skripsi dan jenis penilitian lainya, yang kemudian 

digunakan sebagai data pendukung dan informasi tambahan guna 

melengkapi data yang sudah terkumpul. 

            1.6.6 Metode Analisis Data  

Pada tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan dan mengategorikan data berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitiannya (Suyanto & Sutinah, 2010: 173). 

Menurut Huberman dan Miles model analisis data disebut sebagai model 

interaktif.  Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi 

data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga 
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kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, 

selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 

membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 

1992 dalam Idrus, 2009:148). Berikut proses analisa data interaktif: 

1. Tahap pengumpulan data 

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah 

proses pengumpulan data. Data kualitatif adalah data berupa kata-kata, 

fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti 

dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberpa teknik 

seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan dengan menggunakan 

alat bantu yang berupa kamera handphone. 

2.  Tahap Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini 

berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian 

berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis 

sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang 

dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian 

tersebut merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan 

penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses 

verifikasi. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

 Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman 
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peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam proses ini adalah melakukan pencatatan untuk pola-

pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus 

negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari 

kebiasaan yang ada di masyarakat) (Idrus, 2009:148-151). 
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BAB 2 

SETTING SOSIAL KULTURAL DAN TINJAUAN SEPUTAR 

OBESITAS 

 

2.1 Pengertian Obesitas  

 Obesitas (kegemukan) adalah salah satu penyakit yang ditandai 

dengan adanya timbunan lemak yang berlebihan akibat konsumsi makanan 

dan minuman yang jauh melebihi kebutuhan. Pada umumnya ditimbun dalam 

jaringan subkutan atau bawah kulit, sekitar organ tubuh dan kadang terjadi 

perluasan ke dalam jaringan organnya (Misnadierly, 2007). Obesitas dapat 

ditandai dengan keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan antara tinggi dan 

berat badan akibat jaringan lemak dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya 

kelebihan berat badan yang melampaui ukuran ideal. Setiap orang 

memerlukan lemak tubuh untuk menyimpan energi, penyerap guncangan, 

penyekat panas dan fungsi lainya, namun ketika penimbunan lemak dirasa 

terlalu berlebih, maka sebaiknya segera dilakukan pencegahan untuk 

mengatasi kelebihan lemak tersebut dan menghindari dampak buruk atau 

resiko kesehatan yang akan datang. 

 Obesitas sendiri di bedakan menjadi  3 (tiga) jenis yakni : 

 1. Obesitas level ringan, obesitas level ringan adalah kelebihan berat 

badan sebanyak 20%-40% dari berat seharusnya. 

2. Obesitas level sedang, obesitas level sedang adalah kelebihan 

berat badan sebanyak 41%-100% dari berat seharusnya. 

3. Obesitas level berat, yakni kelebihan berat badan sebanyak 100% 

dari berat seharusnya. 
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 2.2 Penyebab Obesitas 

 Faktor terbesar penyebab obesitas di suatu negara adalah masih 

minimnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat melalui 

asupan nutrisi dan aktifitas fisik. Biasanya obesitas terjadi karena terlalu 

banyaknya makan dan sedikitnya aktivitas atau latihan fisik, maupun 

keduanya. Dengan demikian tiap orang perlu memperhatikan banyaknya 

masukan makanan (disesuaikan dengan kebutuhan tenaga sehari-hari) dan 

aktifitas fisik yang dilakukan. Karena obesitas dapat disebabkan oleh 

peningkatan masukan energi, penurunan pengeluaran energi, atau kombinasi 

keduanya. Obesitas disebabkan oleh banyak faktor, antara lain genetik, 

lingkungan, psikis, kesehatan, obat-obatan, perkembangan dan aktivitas fisik. 

 2.2.1 Faktor Genetik 

 Obesitas cenderung diturunkan, walaupun faktor genetik tidak 

selalu menentukan apakah orang tua yang obesitas pasti memiliki anak yang 

obesitas juga, tetapi yang pasti anak akan memiliki kecenderungan untuk 

obesitas karena pengaruh genetik orangtuanya. Selain faktor genetik pada 

keluarga, gaya hidup dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu dapat 

mendorong terjadinya obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor 

genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang 

(Farida, 2009). Walaupun mengalami obesitas karena faktor genetik, tidak 

berarti tidak dapat dikontrol. Jika tetap mengikuti pola hidup yang sehat dan 

pola makan yang baik, maka dipastikan bisa menjaga berat badan dengan baik. 

 2.2.2 Faktor Lingkungan 

 Lingkungan termasuk suatu hal yang juga memegang peranan cukup 

penting dan berarti terhadap terjadinya obesitas (Farida, 2009). Lingkungan 

yang dimaksud yaitu perilaku atau pola hidup seperti apa, kualitas dan 

kuantitas makanan serta bagaimana seseorang dalam beraktivitas. Jika genetik 
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tidak dapat diubah, pola makan dan aktifitas dapat diubah jika ada kemauan 

dari seseorang untuk memperbaiki kebiasaan hidupnya. 

2.2.3 Faktor Psikis 

 Apa yang ada di dalam pikiran seseorang dapat memengaruhi 

kebiasaan makannya. Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap 

emosinya dengan cara makan. Ada dua pola makan abnormal yang bisa 

menjadi penyebab obesitas yaitu makan dalam jumlah sangat banyak (binge) 

dan makan di malam hari. Kedua pola makan ini biasanya dipicu oleh stres 

dan kekecewaan. 

2.2.4 Faktor Kesehatan 

 Masalah gizi adalah masalah yang ada di setiap negara baik yang 

kurus atau kelebihan berat badan. Faktor ini memengaruhi kejadian obesitas di 

kalangan anak hingga dewasa. Beberapa penyakit juga bisa menyebabkan 

obesitas, seperti Hipotiroidisme, Sindroma Cushing, dan Sindroma Prader-

Willi. 

2.2.5 Faktor Obat 

 Efek samping beberapa obat juga dapat menyebabkan meningkatnya 

berat badan, misalnya bagi perempuan yang baru ataupun lama menikah, guna 

mengatur atau mengontrol jumlah anak mereka memakai obat kontrasepsi. 

Dan juga banyak obat-obatan yang merupakan sumber penyebab signifikan 

dari terjadinya obesitas. Obat-obat tersebut diantaranya adalah golongan 

steroid, antidiabetik, antihistamin, antihipertensi, protease inhibitor (Shils, 

2006). Penggunaan obat antidiabetes (insulin, sulfonylurea, thiazolidinepines), 

glukokortikoid, agen psikotropik, mood stabilizers (lithium), antidepresan 

(tricyclics, monoamine oxidase inibitors, paroxetine, mirtazapine) dapat 

menimbulkan penambahan berat badan. (Fauci, et al., 2009).   
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2.2.6 Faktor Perkembangan  

 Semakin bertambahnya ukuran atau jumlah lemak yang dapat di 

tampung menyebabkan meningkatnya jumlah lemak yang disimpan dalam 

tubuh, dan di situlah terjadinya penumpukan kalori lemak. Untuk mereka 

yang obesitas dan mengalami penggemukan pada usia berkembang, bisa 

memiliki sel hingga lima kali lebih banyak dibanding orang dengan berat 

badan normal. Perlu diketahui bahwa jumlah sel-sel lemak tidak dapat 

diminimalisir, ada kalanya untuk menurunkan berat badan ini dapat dilakukan 

dengan berupaya mengurangi lemak dalam setiap selnya. 

2.2.7 Aktifitas Fisik 

 Faktor fisik ini masih berkaitan dengan pola makan, obesitas terjadi 

bukan hanya karena makan yang berlebihan, tetapi juga dikarenakan aktifitas 

fisik yang kurang sehingga terjadi kelebihan energi karena tidak digunakan. 

Kurangnya aktifitas fisik merupakan salah satu penyebab utama dari 

meningkatnya angka kejadian obesitas pada masyarakat. Orang yang tidak 

aktif memerlukan lebih sedikit kalori. Seseorang yang cenderung 

mengonsumsi makanan berlemak lebih dan tidak melakukan aktivitas fisik 

yang seimbang akan mengalami obesitas (Farida, 2009). 

2.2.8 Gaya Hidup 

 Adanya bntuk kemajuan didalam sosial ekonomi, teknologi dan 

informasi yang mengglobal telah menyebabkan perubahan gaya hidup yang 

meliputi pola pikir dan sikap, yang terlihat dari pola kebiasaan makan dan 

beraktifitas fisik. 

 

2.3 Dampak Obesitas 

 Seseorang yang terkena obesitas akan memiliki kemungkinan besar 

terserang berbagai macam dampak untuk kesehatan sehingga dapat 

mengancam riwayat kesehatan, jika dampak dari obesitas tersebut di biarkan 
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terlalu lama maka akan menimbulkan berbagai macam gangguan penyakit 

yang dapat membahayakan tubuh hingga berujung pada kematian yang tidak 

di ingin kan. Berikut akan di jelaskan berbagai macam dampak dari obesitas. 

Dalam kesehatan terdapat berbagai macam dampak obesitas, karena obesitas 

jika di biarkan terlalu lama dapat menyebabkan penyakit serius dalam tubuh 

diantaranya: 

 

2.3.1 Dampak kesehatan 

a. Stretch Mark 

 Ketika kulit (lapisan atas kulit) yang terentang melampaui batas, 

sehingga menyebabkan stretch mark. Ini memiliki dampak 

psikologis pada wanita karena dapat mengganggu estetika.  

b. Tekanan Darah Tinggi 

Tekanan darah tinggi terjadi karena penumpukan kolesterol pada 

pembuluh darah, yang sangat umum terjadi pada orang-orang 

gemuk. 

c. Arthritis 

 Ketika sendi pada tubuh tidak mampu untuk menahan tekanan 

berat tubuh yang berlebih, maka bisa mengakibatkan terjadinya 

chronic inflammatory diseases seperti arthritis atau nyeri sendi. 

d.  Asma 

 Seseorang dengan obesitas memiliki kemungkinan untuk 

menderita asma 50 persen lebih besar dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki berat badan normal. Lebih dari itu, risiko 

asma berjalan seiring dengan naiknya body mass index (BMI). 

BMI adalah ukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi badan dan 

berat badan yang berlaku untuk pria dan wanita dewasa. Resiko 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

29 
 

asma meningkat sekitar sepertiga untuk setiap kenaikan tiga poin 

BMI. Sebab, untuk setiap kenaikan BMI, jalan napas seseorang 

juga menjadi lebih reaktif, ini adalah gejala kunci yang bisa 

menyebabkan asma. Asma merupakan suatu gangguan pada sistem 

pernapasan manusia sehingga terjadi penumpukan lemak sesacara 

berlebihan akan menyebabkan seseorang mengalami sesak napas, 

hal ini jika dibiarkan terlalu lama tanpa adanya pencegahan berupa 

penurunan berat badan dan dapat menyebabkan kematian. 

e.   Permasalahan Pada Kulit 

Obesitas akan memicu permasalahan pada kulit karena beberapa 

faktor, salah satunya yakni perubahan hormon. Tak hanya itu, 

timbunan lemak yang berlebih membuat kulit lebih melebar yang 

pada akhirnya menciptakan garis-garis halus atau sterchmark. Di 

sisi lain, lipatan lemak membuat jamur dan bakteri subur, hal ini 

dapat memicu infeksi. 

f.  Rasa Nyeri Pada Persedian Lutut 

Orang yang mengalami obesitas akan sering merasakan nyeri pada 

persendian dan otot kaki. Nyeri lutut yang tak kunjung sembuh 

dalam jangka panjang dapat memperburuk postur tubuh. Hal ini 

dikarenakan obesitas akan menambah beban atau tekanan pada 

lutut dan pergelangan kaki. 

g.  Peningkatan Asam Lambung 

Kelebihan berat badan dapat memicu naiknya asam lambung yang 

pada  akhirnya akan membuat asama lambung menjadi naik. 

Apabila hal tersebut terjadi, umumnya si penderita akan merasakan 

sensasi terbakar, rasa sakit dan tekanan di sekitar dada dan leher. 

h.  Dapat Menyebabkan Depresi 

Orang obesitas dapat menjadi depresi atas permasalahannya 

sendiri. ditambah dengan dia merasa mempunyai kelebihan berat 
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badan akan cenderung lebih mudah setres. Depresi pada wanita 

biasa terjadi karena ketidakseimbangan hormon yang diinduksi 

oleh obesitas. Hal ini juga dapat terjadi karena efek psikologis dari 

menjadi gemuk. Mereka yang berpikir bahwa dirinya gendut akan 

merasa rendah diri dan malu yang bercampur menjadi satu 

mendorong orang tersebut menjadi lebih mudah setres dan depresi. 

i.  Mendengkur Saat Tidur 

 Jaringan lemak pada tubuh dapat menyebabkan tidur mendengkur. 

Hal ini menyebabkan penderita obesitas akan meningkatkan resiko 

apnea tidur atau gangguan tidur yang identik dengan kondisi 

mendengkur. 

j.   Menyebabkan Sakit Punggung 

Banyak penderita obesitas yabg menyebabkan sakit punggung. 

Lemak yang menumpuk menambah beban tulang belakang. Jika 

berat badan tidak diturunkan, nyeri punggung berkelanjutan dapat 

meningkatkan resiko patah tulang dari dalam. 

k.  Tekanan darah tinggi meningkat (Hipertensi) 

 Meningkatnya tekanan darah adalah salah satu resiko serius yang 

harus dihadapi penderita obesitas. Banyak kasus dari penderita 

obesitas yang menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi dan 

akhirnya memicu terjadinya penyakit jantung. 

l.  Datang Bulan Tidak Teratur 

Obesitas dapat memicu ketidakseimbangan hormon seseorang. 

Dan salah satu penyebab datang bulan tidak teratur adalah karena 

faktor ketidakseimbangan hormon, kelebihan lemak dapat 

mempengaruhi kinerja hormon yang membuatnya tidak berfungsi 

dengan normal. 
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m.  Varises 

Gumpalan pembuluh darah berwarna ungu atau biru menjadi 

pertanda munculnya varises. Varises terjadi saat vena melebar 

yang diakibatkan karena melemahnya dinding pembuluh darah. 

Selain itu karena faktor riwayat keluarga, varises juga dapat 

diakibatkan karena kelebihan berat badan atau obesitas. 

n. Resiko Serangan Jantung 

Jantung orang obesitas bekerja lebih keras dibanding jantung orang 

normal untuk memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Resiko 

gagal jantung dapat terjadi jika kerja jantung sudah melampaui 

batas maksimal. Hal ini dapat terjadi karena adanya penumpukan 

lemak yang berlebihan sehingga jantung mengalami kesulitan 

ketika akan memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. 

o.  Pra Diabetes 

 Pra diabetes merupakan penyakit gen dimana jika terdapat 

keluarga yang terkena penyakit diabetes maka, sangat besar 

kemungkinan jika riwayat penyakit tersebut akhirnya diderita oleh 

generasi berikutnya, namun diabetes kini tidak hanya terjadi pada 

seseorang yang memiliki riwayat diabete dan diabete kini dapat 

terjadi pada seseorang yang mengalami kelebihan lemak dalam 

tubuh atau biasanya disebut dengan obesitas karena kandungan 

gula darah yang terdapat dalam tubuh dapat mengalami 

peningkatan, hal ini disebabkan karena orang obesitas tidak dapat 

mengatur pola makan dengan baik sehingga proses penumpukan 

lemak berjalan dengan cepat dan di iringi dengan meningkatnya 

kadar gula berlebih. 

p.  Stroke 
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Obesitas dapat meningkatkan resiko seseorang terkena stroke. Hal 

ini dikarenakan terjadinya penumpukan lemak yang terjadi pada 

jaringan otak sehingga dengan berjalannya waktu seseorang akan 

mengalami keadaan dimana bagian tubuh tertentu tidak dapat di 

gerakan seperti mengalami kelumpuhan pada organ tubuh tertentu 

yang disebablan karena penumpukan lemak pada jaringan otak. 

q.  Mengalami Degenerasi Otot (Kelemahan Otot) 

Umumnya orang yang mengalami obesitas tidak melakukan 

aktivitas olahraga rutin, sehingga otot-otot menjadi lemah, karena 

orang yang mengalami penumpukan lemak berlebih pada tubuh 

akan merasa enggan atau malas untuk melakukan aktivitas 

terutama aktivitas olahraga karena olahraga memerlukan gerakan-

gerakan yang menyebabkan seseorang memilih untuk tidak 

melakukan hal tersebut. 

r.  Osteoporosis 

Osteoporosis adalah pengeroposan tulang yang terjadi pada 

seseorang yang lanjut usia, osteoporosis terjadi ketika penciptaan 

tulang baru tidak mengikuti penghapusan tulang yang sudah tua 

karena penurunan fungsi dari tulang yang sudah lama tersebut. 

Osteoporosis dapat terjadi pada seseorang yang menderita obesitas 

karena saat kita berjalan menaiki tangga, tulang dan sendi kaki 

menyangga beban tiga kali dari berat badan kita. sedangkan kita 

berjalan menuruni tangga, beban yang ditumpu oleh tulang dan 

sendi kaki kita adalah lima kali dari berat badan kita, karena 

semakin berat badan kita, semakin besar beban yang ahrus 

ditumpu oleh tulang dan sendi kaki. 

s.  Osteoartritis 

Osteoartritis adalah kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat 

inflamasi ringan yang timbul karena adanya gesekan ujung-ujung 
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tulang penyusun sendi. Osteoartritis dapat menyerang semua 

tulang rawan di sekujur tubuh, termasuk tulang belakang, tetapi 

terutama menyerang tungkai dari panggul, terutama lutut sehingga 

hingga pergelangan kaki, karena itu untuk mengurangi resiko 

terjadinya osteoartritis, berat badan ideal harus dipenuhi karena 

osteoaartritis dapat disebabkan karena seseorang yang mengalami 

kelebihan berat badan lebih. 

t.  Kemandulan & Kista 

Masalah kemandulan biasanya terjadi pada seseorang yang telah 

menikah dan susah untuk mendapatkan momongan. Maalah 

kesuburan juga bisa terjadi karena obesitas, terutama pada laki-

laki karena jika lemak sudah menutupi area sekitar kemaluan, 

resiko kemandulan akan semakin besar terjadi. Wanita gemuk 

berisiko tinggi mengalami ketidakseimbangan hormon, yang 

menjadi penyebab infertilitas atau kemandulan pada wanita. Poly 

cystic ovaries atau kista ovarium telah terbukti terjadi karena 

kebiasaan makan yang tidak sehat. Kista kecil terbentuk di 

seluruh ovarium menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan 

dalam beberapa kasus mengakibatkan infertilitas (kemandulan). 

u.  Tumit Pecah-pecah 

Badan yang terlalu berat akan menempatkan tekanan secara 

ekstrem pada tubuh Anda. Hal ini dapat menyebabkan tumit 

pecah-pecah dan menyakitkan. 

v.  Batu empedu 

Batu terbentuk di kantung empedu karena metabolisme lemak 

yang tidak tepat. Itulah mengapa wanita gemuk lebih rentan 

terhadap batu empedu. (Berdasarkan Jurnal Konstruksi Sosial 

Obesitas pada Remaja, Fiqieh, 2014) 
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2.3.2     Dampak Fisik 

 Seorang perempuan berumah tangga yang mengalami obesitas 

memiliki tubuh yang berbeda dengan sebelum berumah tangga, hal ini akan 

memengaruhi gaya dalam berpakaian atau bahkan riasan wajah. Hal ini 

dikarenakan seseorang yang mengalami obesitas dua kali lebih susah unutuk 

mencari pakaian yang sesuai dengan ukuran bentuk tubuhnya. Perempuan 

obesitas cenderung memilih baju dengan motif, bahan, atau desain tertentu 

yang dapat menyamarkan bentuk tubuhnya. Dalam berpakaian mereka juga 

lebih susah menemukan ukuran yang cocok atau pas karena toko-toko baju 

ukuran big size tidak sebanyak toko baju dengan ukuran normal.  

 

2.3.3   Dampak Psikis 

 Orang yang obesitas cenderung memiliki kepercayaan diri yang 

rendah dari pada orang-orang yang memiliki tubuh ideal terutama bagi 

perempuan berumah tangga,  karena penampilan yang menarik akan dengan 

mudah menarik perhatian suami. Mereka beranggapan penampilan tubuh ideal 

akan didambakan oleh suami dan dapat menghindarkan dari hal-hal yang 

tidak diinginkan, selain itu dengan tubuh ideal seesorang akan mendapat 

banyak pujian dari orang-orang di sekitarnya khususnya suami.  

 

2.4     Upaya Meminimalisir Dampak Obesitas 

 Obesitas merupakan salah satu awal mula seseorang mengalami 

berbagai macam penyakit dari dampak yang di timbulkan dari obesitas. 

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak dari 

obesitas yakni dengan cara melakukan diet, diet antara lain sebagai berikut: 

1) Merubah kebiasaan makan. Merubah kebiasaan makan 

dilakukan dengan cara makan perlahan-lahan yang nantinya akan 

berjalan secara rutin. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

35 
 

2) Mengontrol pola makan serta menyeleksi makanan yang 

akan dikonsumsi. Mengurangi makan-makanan berlemak serta 

menghindari junk food dan fast food dimana kedua makanan 

tersebut memiliki kandungan yang berbahaya jika dikonsumsi 

secara berlebihan. 

Berat badan dapat diturunkan dengan mudah dengan cara 

membatasi asupan nutrisi.Mengontrol porsi makan perlu dilakukan 

dengan tujuan untuk mengurangi kalori berlebih yang akan masuk 

ke dalam tubuh. Setiap orang memiliki berbagai jumlah kalori yang 

berbeda. Semuanya bergantung pada ukuran tubuh manusia itu 

sendiri.  

3) Meningkatkan aktifitas fisik. Peningkatan pada aktifitas fisik 

dilakukan dengan membiasakan diri untuk tidak bermalas-malasan 

dalam melakukan pekerjaan, seperti pergi ke tempat kerja 

menggunakan sepeda atau berjalan kaki, karena dengan begitu 

kalori di dalam tubuh kita akan terbakar sehingga mengeluarkan 

keringat selanjutnya melakukan olahraga, olahraga dilakukan bukan 

untuk orang yang mengalami obesitas saja tetapi olahraga perlu 

dilakukan untuk semua orang agar tubuh tetap menjadi sehat dan 

terhindar dari penyakit. 

Untuk melakukan aktivitas fisik, manusia memerlukan sejumlah 

energi. Jika energi yang diberikan oleh makanan tidak cukup, maka 

energi diperoleh dari hasil pemecahan lemak di dalam tubuh. 

 

2.5 Setting Sosial kultural 

2.5.1 Kota Surabaya 

 Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia 

sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar pada provinsi tersebut. Dimana 
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metropolitan merupakan istilah untuk menggambarkan suatu kawasan 

perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, 

maupun skala aktivitas ekonomi dan sosial Surabaya merupakan kota terbesar 

kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya dilayani oleh Bandar Udara 

Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Ujung. Kota 

Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan 

di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur dengan jumlah penduduk 

mencapai 3 juta jiwa.  

 Surabaya terkenal dengan sebutan kota pahlawan, hal ini dibuktikan 

dengan adanya bangunan tugu yang disebut dengan tugu pahlawan di Jalan 

Pahlawan. Sejarah ini berkaitan erat dengan perjuangan arek-arek Suroboyo 

(Pemuda-Pemuda Surabaya) untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa 

Indonesia dari penjajah. Kota Surabaya konon bermula dari cerita mitos 

pertempuran antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya) yang akhirnya menjadi 

sebuah nama Surabaya. 

 Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah 

barat laut Denpasar, Bali, Surabaya terletak di tepi pantai utara pulau jawa dan 

berhadapan dengan selat madura serta laut jawa. Secara geografis Surabaya 

berada pada 07ᵒ09’00” - 07ᵒ21’00” Lintang Selatan dan 112ᵒ36’ - 112ᵒ54’ 

Bujur Timur. Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km2 dengan 

penduduknya berjumlah hampir 3 juta jiwa. Surabaya terletak di tepi pantai 

utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di 

Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di 

Barat. 

 Kota Surabaya menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia 

Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, terdapat berbagai macam 

suku dan agama yang hidup beriringan diantaranya adalah suku jawa, suku 

sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing (ekspatriat). Kota 

Surabaya juga dikenal sebagai tempat singgah masyarakat pendatang dari 
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berbagai daerah nusantara yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Selain itu 

kota Surabaya dikenal sebagai kota yang memiliki beragam budaya tradisional 

maupun budaya modern yang mendunia saat ini. Untuk mencintai dan 

menghargai kota Surabaya dibutuhkan perjuangan yang cukup besar. 

Masyarakat asli Surabaya sangat bangga dan yakin bahwa kota Surabaya 

dapat berkembang dan tumbuh dengan nama yang baik dan dibarengi dengan 

citra yang positif. 

 Dengan sebutan metropolitan yang ada pada diri Kota Surabaya, 

tentu berpengaruh terhadap sifat-sifat masyarakat di dalamnya. Ada beberapa 

ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu : 

1. Kehidupan keagamaan berkurang jika dibandingkan dengan 

kehidupan keagamaan di desa. 

2. Orang-orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri 

tanpa harus bergantung dengan orang lain. 

3. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan 

mempunyai batas-batas nyata. 

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga 

lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. 

5. Jalan pikir rasional yang pada umumnya dianut masyarakat 

perkotaan. 

6. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan 

pentingnya faktor waktu bagi warga kota. 

7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, 

sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-

pengaruh dari luar. 
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2.5.2 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya yang merupakan kota 

terbesar kedua di Indonesia. Selain itu Surabaya merupakan kota metropolitan 

yang menjadi tempat singgah masyarakat pendatang dari berbagai daerah. 

Disamping itu, kota Surabaya merupakan surga investasi bagi perusahaan-

perusahaan asing.. Karena prospek yang menjanjikan, maka banyak investor 

asing yang berdatangan ke Indonesia terlebih lagi Surabaya. Tidak aneh jika 

Surabaya saat ini memiliki banyak tempat hiburan, restoran, dan lainya. 

Disamping itu makin merambatnya bangunan mall di setiap bagian Surabaya 

menyebabkan perilaku konsumsi warga Surabaya menjadi semakin tinggi. 

Namun tidak hanya dipenuhi tempat-tempat hiburan ataupun penyedia barang, 

kota Surabaya kini juga banyak menawarkan jasa guna kesehatan dan 

kebugaran tubuh, seperti tempat fitness, sanggar senam, lapangan olahraga, 

dan club-club sehat untuk diet ataupun penggemukan badan. 

 Sebagai kota metropolitan, Surabaya bisa dengan cepat dan mudah 

menerima westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Cepatnya arus informasi 

melalui media massa maupun media elektronik yang diterima masyarakat 

perkotaan menyebabkan masyarakat kota lebih berpikir praktis. Hal itu dilihat 

dari semakin sering intensitas masyarakat Surabaya dengan gadget, yang 

membuat masyarakat Surabaya dapat lebih cepat dalam menerima informasi. 

Selain itu, dengan pemikiran yang efisien, cepat, dan praktis tersebut 

muncullah sebuah inovasi-inovasi baru di dunia online. Munculnya 

transportasi online sampai pesan-antar online, membuat masyarakat semakin 

enggan untuk beranjak karena semua bisa dikendalikan melalui gadget. Hal 

ini dapat memengaruhi tubuh seseorang, dengan semakin kurangnya gerak 

akan semakin sedikit energi yang dikeluarkan dari hasil makanan yang 

dikonsumsi, sehingga dapat memicu obesitas. Obesitas bukan lagi masalah 

yang asing untuk dijumpai, karena obesitas telah menjadi masalah kesehatan 

kronis yang dapat menggerogoti tubuh manusia. Seiring berjalannya waktu 
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kondisi obesitas dapat mengalami peningkatan yang drastis, karena pola hidup 

masyarakat kota yang memiliki berbagai macam kebiasaan buruk yang amasih 

tetap diterapkan dengan didukung jasa online yang sekarang semakin 

menjamur dan tidak berusaha untuk merubahnya menjadi lebih baik lagi.  

 Daerah perkotaan yang memiliki penduduk sangat padat dan berasal 

dari berbagai wilayah ini memiliki kecendurangan mengenai pola makan yang 

buruk, karena Surabaya merupakan tempat untuk mencari pekerjaan, dan 

terkenal dengan wisata kuliner yang sering kali dilakukan didukung dengan 

banyaknya outlet gerai junk food maupun fast food yang berasal dari budaya 

barat saat ini telah menjamur di Surabaya. Bertambah banyaknya outlet 

tersebut didukung dengan tingkat konsumsi warga Surabaya terhadap 

makanan tidak sehat yang bisa dibilang cukup tinggi. Hal ini dibarengi dengan 

kurangnya perhatian pola makan yang baik, olahraga, kurangnya gerak karena 

lebih sibuk di depan layar kaca maupun gadget, dan sebagainya yang 

mengakibatkan penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. 

 Dari lingkup Surabaya yang sangat luas tersebut, peneliti 

menetapkan kawasan Bubutan sebagai lokasi penelitian yang akan diteliti. 

Peneliti menetapkan daerah Bubutan sebagai lokasi penelitian karena 

menggunakan beberapa pertimbangan. Meski banyak kawasan yang bisa 

diteliti, tetapi peneliti menganggap kawasan Bubutan lebih menarik dan unik. 

Selain peneliti memiliki kolega di kawasan tersebut yang membuat akses 

untuk melakukan penelitian lebih mudah. Penelitian di Bubutan menjadi 

menarik karena selain background dari ekonomi yang heterogen, Bubutan 

juga didukung dengan beragamnya suku, terutama Jawa, Madura, dan China. 

Lokus antara kecamatan Bubutan dengan ketersediaan pelayanan jasa guna 

kesehatan dan kebugaran tubuh, seperti tempat fitness, sanggar senam, 

lapangan olahraga, dan club-club sehat untuk diet ataupun penggemukan 

badan juga sangat mudah di akses dan berjarak sangat dekat sehingga satu 

tempat tersebut. Selain dari faktor dekatnya lokasi penelitian dengan tempat-
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mempermudah bagi siapapun yang tinggal di kawasan Bubutan untuk pergi ke 

salah tempat kebugaran, masyarakat dari kecamatan Bubutan sendiri menjadi 

pertimbangan mengapa lebih layak menjadi lokasi penelitian, bagi masyarakat 

kecamatan Bubutan sendiri, suatu obesitas atau keadaan tubuh yang gemuk 

dipandang secara berbeda. Bagi suku Madura di kecamatan Bubutan, 

kegemukan dianggap sebagai perlambang dari kesuburan, baik secara lahir 

maupun batin. Hal ini berbeda dengan kaum Chinese kecamatan Bubutan 

yang menggangap bahwa obesitas adalah gambaran seseorang yang tidak 

sehat. Bagi masyarakat asli Jawa yang bertempat tinggal di kecamatan 

Bubutan sendiri menganggap obesitas adalah hal yang wajar-wajar saja, 

apalagi bagi kaum perempuan yang telah memiliki anak. Disamping beragam 

masyarakat tersebut, dekatnya akses pelayanan penunjang tubuh dengan 

kecamatan Bubutan akan memengaruhi gaya hidup dan cara pandang tubuh 

gemuk bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. 
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BAB 3 

PROFIL SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS SEPUTAR 

KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil temuan oleh peneliti melalui 

wawancara mendalam dengan para informan. Penelitian ini berusaha 

mencari dan menemukan subjek yang sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada. Dalam penelitian ini mengambil setting di Kecamatan Bubutan Kota 

Surabaya, karena sesuai dengan topik penelitian ini, maka informan adalah 

perempuam yang telah menikah dan tengah mengalami obesitas, baik dari 

obesitas ringan sampai berat. Dimana informan ditentukan peneliti dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yakni berdasarkan pengetahuan 

peneliti tentang karakteristik informan yang dianggap mengetahui dan 

dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian 

Dengan harapan segala informasi yang dibutuhkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Nama-nama subyek akan disamarkan menjadi 

inisial, demi melindungi privasi informan. Adapun subyek-subyek peneliti 

bersifat variasi baik umur, latar belakang sosial, dan ekonomi. Hal tersebut 

dimaksudkan agar penelitian ini mendapatkan data yang bervariasi. 

Jumlah informan dalam penelitian ini yakni sebanyak 10 

informan, dengan nama-nama yang disamarkan dengan menggunakan 

nama singkatan. Sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang telah 

berumah tangga di kecamatan Bubutan tersebut, namun karena penentuan 

informan ditentukan dengan menggunakan tingkatan kegemukan yang 

dialaminya dengan cara menggunakan rumus Body Mass Index dimana 

hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut akan ditemukan kategori 

ukuran berat badan, dari mulai ukuran berat badan kurang sampai 

kelebihan berat badan pada tingkat I, II, atau bahkan III. 
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Pemahaman dan pendekatan untuk memahami informan penelitian 

dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan mendapatkan informasi dan 

data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, sama halnya 

dengan topic dalam penelitian ini, sangat diperlukan pendekatan dan 

pemahaman tentang latar belakang informan. Pendekatan yang dilakukan 

peneliti adalah untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pemberian informasi dan dapat memberi 

penjelasan-penjelasan tentang maksud dan tujuan peneliti. 

      Berikut akan dipaparkan profil singkat dari tiap-tiap informan subjek 

dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk gambaran 

identitas dan latar belakang dari masing-masing informan. Adapun yang 

menjadi bagian dari profil informan dan akan dijabarkan lebih lanjut adalah 

sebagai berikut; umur, profesi, lama menikah, dan tingkat obesitasnya. 

Informasi tersebut diperlukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis 

konstruksi obesitas di kalangan perempuan menikah. 

 

Tabel 3.1 

Daftar Profil Informan Perempuan Menikah Obesitas 

No Nama Usia Pekerjaan Penghasilan Tingkat 

Obesitas 

1 SM 26 tahun Pekerja Swasta 5.000.000 I 

2 DM 55 tahun Ibu Rumah Tangga 5.000.000 III 

3 AW 34 tahun Marketing 6.000.000 I 

4 DR 43 tahun TNI 10.000.000 III 

5 EN 42 tahun Pekerja Swasta 4.000.000 III 

6 FF 28 tahun Wiraswasta (warung nasi) 3.500.000 III 
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3.1. Profil Informan 

3.1.1 Informan SM 

Dalam pengumpulan data pada skripsi ini peneliti untuk pertama 

kalinya bertemu dengan informan SM, SM adalah perempuan berusia 26 

tahun yang saat ini berprofesi sebagai pekerja swasta di salah satu pabrik di 

daerah Menganti. SM sendiri merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. 

Kakak dari SM adalah seorang anggota TNI AD di daerah Mojosari. Tidak 

hanya kakaknya, ayah dan kakek SM juga merupakan anggota tentara. 

Dengan demikian, terlihat cara berbicara SM yang lumayan tegas.  

SM merupakan seorang istri dari IN yang berusia 28 tahun dan bekerja 

sebagai security di daerah Gresik. Keduanya merupakan lulusan SMA dari 

dua kota yang berbeda, SM dari Surabaya sedangkan suaminya asal Madura. 

Usia pernikahan mereka kini baru menginjak tahun kedua dengan dikarunia 

satu putri kecil berumur satu tahun. Dengan bekerjanya SM dan IN, maka 

sang anak yang masih balita tersebut dititipkan pada ibu SM yang letak 

rumahnya tidak jauh dari kontrakan SM. Setelah bekerja pada sore hari 

kurang lebih jam lima sore, SM akan menjemput anaknya dan baru pulang ke 

kontrakan kembali setelah suaminya pulang. SM memutuskan untuk tetap 

bekerja setelah menikah bahkan setelah memiliki anak pertama karena dirasa 

gaji dari suami hanya bisa memenuhi kebutuhan primernya. Penghasilan yang 

didapat sepasang suami istri ini yakni sekitar enam juta rupiah per bulannya. 

Pendapatan sekian masih dirasa kurang oleh SM karena untuk keperluan 

7 DN 52 tahun Ibu Rumah Tangga 8.000.000 III 

8 RY 27 tahun Perawat 5.000.000 III 

9 NN 23 tahun Ibu Rumah Tangga 2.500.000 III 

10 AK 38 tahun Ibu Rumah Tangga 5.000.000 II 
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sehari-hari seperti membayar biaya kontrakan yang menghabiskan 2 juta 

perbulannya, ditambah dengan listrik, makan, dan lain sebagainya. Dengan 

status SM sebagai wanita pekerja di luar rumah, istri, dan juga seorang ibu 

tidak membuat SM merasa berat dalam menjalaninya, hal ini dirasa sudah 

menjadi tanggung jawab dan kodratnya sebagai perempuan.  

SM memiliki berat badan 68 kg dengan tinggi 152 cm, dan masuk ke 

dalam kategori obesitas tingkat I. SM mengalami obesitas semenjak setelah 

menikah karena sejak setelah menikah SM mengambil cuti dari kerjanya 

selama dua bulan. Selama cuti SM merasa bahagia dengan status barunya 

sebagai seorang istri, ia juga sering melakukan aktivitas memasak, yang 

akhirnya membuat pola makannya tidak terkontrol dan melupakan olahraga. 

Selain itu kegemukan yang di alami oleh SM juga didukung oleh pasca 

melahirkan putri pertamanya dengan jalan normal. Dalam keluarga SM, tidak 

banyak yang mengalami obesitas. Sedangkan diantara teman-teman di tempat 

kerjanya lebih banyak yang mengalami obesitas. SM sendiri memiliki 6 orang 

teman dekat, dan dari 6 orang tersebut, empat diantaranya mengalami hal 

yang sama dengan SM. Dengan demikian SM mengaku tidak terlalu 

terintimidasi soal berat badannya di tempat kerja. Namun SM mengaku sangat 

ingin memiliki tubuh seperti saat sebelum menikah, dan hal itu terus 

mengganggunya saat sedang bercermin. Maka dari itu, SM melakukan 

berbagai macam diet mulai obat sampai minuman herbal tanpa disertai 

olahraga. 

 

3.1.2 Informan DM 

Informan kedua yakni DM yang merupakan tetangga peneliti sendiri. 

DM adalah seorang perempuan paruh baya kelahiran Surabaya asli yang 

berusia 55 tahun. DM sendiri telah memiliki banyak cucu hasil dari ketiga 

anaknya. DM tinggal dengan suaminya, YN, dan dua anak beserta dua 

cucunya di rumah tersebut. Anak perempuan pertamanya adalah seorang 
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single parent, jadi terkadang DM menjaga cucu laki-laki semata wayangnya 

jika anaknya bekerja. Anak perempuan keduanya baru saja menikah dan 

dikaruiai putri kecil, namun sang suami tengah bekerja di luar negri. Suami 

dari DM sendiri bekerja sebagai satpam di daerah perumahan sekitar 

Dharmahusada.  

DM adalah seorang ibu rumah tangga murni, karena sejak menikah ia 

telah berhenti bekerja sebagai seorang guru meski hanya lulusan SLTA, dan 

mengabdikan diri untuk mengurus pekerjaan rumah, suami dan anak-anaknya. 

DM telah menikah selama 37 tahun lamanya. Umurnya yang tidak muda lagi 

membuat DM sangat khawatir akan berat badan yang memengaruhi 

kesehatannya. Hal ini berawal dari YN, suaminya yang menderita diabetes 

akut yang mengharuskan cuci darah seumur hidup. Semenjak melahirkan anak 

ketiga DM mengalami kenaikan berat badan yang signifikan, dan tidak ada 

rasa khawatir akan hal tersebut, sampai dengan tiga tahun lalu saat suaminya 

sakit. DM merasa harus melakukan puasa demi menjaga kesehatannya dan 

juga sebagai bentuk patuhnya kepada Tuhan YME.  

Saat sebelum ada insiden sakitnya sang suami, DM merasa bahwa 

tidak perlu melakukan diet, hal tersebut dikarenakan suami yang tidak 

menuntut tubuh ideal darinya. Prinsip DM sendiri sebenarnya adalah tubuh 

yang sehat, bukan tubuh yang kurus. DM merasa tidak masalah jika gemuk 

namun sehat. Itulah sebabnya DM rutin untuk cek darah di puskesmas setiap 

bulannya. Sehingga pengendalian pola makan yang saat ini dilakukan oleh 

DM bukanlah diet untuk mengharapkan tubuh yang ideal karena DM merasa 

bukan lagi masanya, yang terpenting adalah bagaimana untuk dapat 

memperpanjang umurnya. 

Saat ini DM memiliki berat badan 83 kg dengan tinggi 152 cm. Berat 

tersebut telah turun sebanyak 7 kg dalam 2 bulan terakhir ini. Namun obesitas 

yang dialami DM masih dalam tingkat ketiga. Turunnya berat DM merupakan 

hasil dari puasa senin dan kamis yang dilakukannya setiap dua minggu sekali. 
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Hal tersebut juga didukung oleh pengontrolan makan yang dilakukannya. 

Namun untuk perkara berolahraga atau kegiatan fisik, DM mengaku tidak 

tertarik untuk melakukannya. DM merasa kegiatan fisik tidak cocok dengan 

umurnya, karena tubuhnya tidak kuat untuk mengikuti senam yang biasa 

dilakukan di lingkungan tenpat tinggalnya setiap minggu. 

Kurangnya kegiatan fisik yang dilakukan oleh DM sangat dirasakan 

dampaknya oleh DM sendiri, terutama dalam berjalan. DM merasa lambat dan 

tidak dapat berjalan cepat dikarenakan kakinya tidak kuat menopang 

tubuhnya. Selain itu setelah duduk lama membuat DM harus dibantu orang 

lain untuk berdiri kembali. Hal ini membuat DM merasa tidak nyaman dengan 

tubuhnya yang sekarang. DM juga kerap risih dengan perutnya yang 

membuncit dan membuatnya sering merasa cemas sendiri lalu membayangkan 

penyakit-penyakit apa saja yang dapat menyerangnya. Namun seiring 

kebiasaan baru yang membuahkan hasil sampai dengan hilangnya 7 kg berat 

tubuhnya, membuat DM optimis dengan kesehatannya yang akan membaik. 

Dengan melakukan kebiasaannya yang sekarang juga dapat membantu 

suaminya dalam menghadapi penyakit diabetes yang diderita. 

 

3.1.3 Informan AW 

Siang itu peneliti bertemu dengan AW, perempuan berusia 34 tahun. 

Siang itu AW memakai baju lengan pendek coklat dengan blazer bercorak 

bunga-bunga yabng disampirkan begitu saja di pundaknya. Penampilan AW 

terkesan berbeda dengan informan lain yang telah ditemui peneliti 

sebelumnya. AW terlihat sangat peduli dengan penampilan, hal ini terlihat 

dengan penggunaan makeup AW pada hari itu yang terlihat minimalis tapi 

memberikan kesan fresh pada dirinya. AW adalah sosok perempuan yang 

sangat ramah, hal tersebut terlihat dari senyumnya yang tidak pernah lepas 

dari bibirnya bahkan selama wawancara berlangsung AW tidak henti-hentinya 

untuk tersenyum. Saat ini AW berprofesi sebagai seorang marketing di sebuah 
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perusahaan swasta di Surabaya. AW merupakan seorang wanita lulusan 

SLTA. AW sendiri merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.  Ketiga 

saudaranya memiliki masalah yang sama dengan AW, yakni mengalami 

kegemukan saat setelah menikah. 

AW sendiri telah melangsungkan pernikahan selama sembilan tahun 

dan mengalami peningkatan berat badan yang signifikan setelah melahirkan 

anak pertama dan yang menjadi satu-satunya saat ini. AW juga merasa bahwa 

KB yang digunakannya sebulan sekali berperan besar dalam kegemukan yang 

dialaminya kini. Saat wawancara, AW mengatakan bahwa obesitas memang 

sangat perlu untuk disuarakan dan diperhatikan lagi mengingat semakin 

banyaknya remaja bahkan ibu-ibu dewasa yang tidak lagi memedulikan 

tubuhnya. AW merasa bahwa keadaan seperti ini didukung dengan banyaknya 

makanan-makanan ataupun jajanan tidak sehat seperti junk food, fast food, 

dan lain sejenisnya. AW sendiri merasa tubuhnya yang memiliki berat 65 kg 

dan tinggi 154 cm sudah termasuk dalam obesitas. Hal ini didasari oleh 

semakin banyaknya baju-baju bujangnya dulu yang tidak lagi muat untuknya, 

terutama kemeja dan seragam kerjanya. Selain itu, suami dan anak AW juga 

kerap mengatakan gendut. Pernyataan tersebut juga didukung dengan 

suruhan-suruhan ibu dan kakaknya untuk melakukan diet.  

Dengan profesinya sebagai pekerja kantoran, AW sangat 

memerhatikan penampilannya. Menurut AW diet ini sangat diperlukan bukan 

hanya untuk menjaga kebugaran tubuhnya melainkan juga bagi dunia 

kerjanya. Oleh karena itu, saat berat badan AW beranjak diangka 80 kg, AW 

segera berkonsultasi ke dokter guna menurunkan berat badannya. Untuk saat 

ini AW menjalankan diet DEBM (Diet Enak dan Menyenangkan) yang 

dikenalnya lewat sang kakak yang juga menjalankan diet serupa. AW merasa 

perlu melakukan diet ini sampai dengan target yang diinginkannya, yakni 55 

kg. AW juga tertarik untuk melakukan olahraga, namun profesinya yang 
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menguras waktu, membuat AW tidak bisa merealisasikan keinginannya 

tersebut. 

 

3.1.4 Informan DR 

Informan keempat adalah DR. DR merupakan teman kantor dari tante 

peneliti. DR bekerja sebagai TNI dan kini berusia 43 tahun dan telah 

dikaruniai 4 orang anak. DR termasuk dalam golongan ekonomi sosial 

menengah keatas dengan gaji bersih 10 juta perbulannya. Dengan profesi DR 

yang cukup menyita waktu, membuatnya perlu untuk memperkerjakan asisten 

rumah tangga untuk mengurus rumah. Selain itu, DR juga menyewa baby 

sitter untuk membantunya mengurus keempat orang anaknya. 

Selama proses wawancara DR cukup ramah, meski nada dan cara 

bicaranya terbilang tegas khas militer. Sebagai seorang TNI, DR tentu pernah 

merasakan tubuh yang ideal, layaknya persyaratan yang tercantum sebagai 

anggota TNI. DR memiliki tubuh gemuk sejak SD. Namun setelah lulus 

SMA, DR melakukan latihan fisik untuk tes masuk anggota TNI. Hal tersebut 

membuat berat badan DR turun drastis. Namun berat badan seimbangnya 

tidak berlangsung lama, karena sejak setelah melahirkan anak pertama, berat 

badan DR menjadi seperti semula, bahkan lebih berat. 

Dengan berat badan yang mencapai 104 kg dengan tinggi 160 cm, 

membuat DR masuk dalam kategori obesitas tingkat III. Dengan tubuh yang 

sekarang membuat DR kerap kali diprotes oleh suami dan anaknya. DR 

merasa kegemukan yang dialaminya, tidak hanya karena pasca melahirkan. 

Namun juga dari kesalahan pola makannya selama ini. DR mengaku hobi 

berwisata kuliner bersama teman-temannya. Ia sulit mengontrol makannya 

selama ini, sehingga membuat DR sangat susah untuk melakukan diet. DR 

sendiri merasa tertarik untuk diet, tapi rupanya DR belum mendapat motivasi 

yang kuat untuk apa dia melakukannya. DR kerap merasa tidak nyaman 
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dengan tubuhnya saat ini. DR juga merasa khawatir akan bahaya penyakit 

yang ditimbulkan dari obesitas yang dialaminya, namun karena tidak adanya 

sakit yang begitu parah membuat DR tidak ambil pusing akan tubuhnya saat 

ini. 

Saat ini DR tengah menjalani diet sedikit demi sedikit dimulai dari 

pengurangan porsi nasi, mengurangi minum es, dan juga membatasi jam 

makan malamnya. DR memang merasa kesulitan, terutama pada saat 

memakan cemilan yang selalu ada tiap di kantor dari teman-temannya. DR 

bahkan takut bila berkaca karena bentuk badan yang tidak sesuai 

keinginannya. Tetapi DR merasa beruntung tetap bisa melakukan olahrag 

karena kewajiban kantor yang diadakan seminggu dua kali. Ia juga tertarik 

dengan iklan-iklan di televisi yang menawarkan alat-alat guna menurunkan 

berat badan secara cepat. DR merasa penampilan sebetulnya masih penting 

untuk ditujukan pada suami dan juga kepuasan dirinya.  

 

3.1.5 Informan EN 

Selanjutnya adalah EN, EN merupakan wanita berusia 42 tahun dan 

telah menikah selama 24 tahun dengan dikarunia satu anak laki-laki yang kini 

telah berusia 19 tahun. EN merupakan orang Madura yang telah hidup di 

Surabaya sejak remaja. EN sendiri hanya lulusan SD, ia lebih banyak 

menghabiskan masa mudanya untuk bekerja. Diawali dengan menjadi seorang 

asisten rumah tangga di keluarga Chinese, hingga kini EN bekerja sebagai 

pegawai swasta di pabrik di kawasan Surabaya.  EN memutuskan untuk tetap 

bekerja untuk membantu sang suami dalam menjalankan roda perekonomian. 

EN sendiri tinggal dalam satu rumah dengan adiknya RS, yang juga sudah 

berkeluarga. Adik kandung EN ini juga mengalami kegemukan dulunya, 

namun sekarang telah mencapai berat badan ideal berkat dietnya. 
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Dari penggambaran EN, pada saat remaja ia merupakan seorang 

perempuan dengan tubuh yang sangat kurus. Hal tersebut berbanding terbalik 

dengan tubuhnya yang sekarang mencapai berat badan 80 kg dan tinggi 145 

cm. Berat badan EN meningkat pesat, sesaat setelah melahirkan putra semata 

wayangnya. Hal tersebut juga didukung oleh pola makan EN yang tidak bisa 

menghindari makanan-makanan berlemak setelah menikah karena tugasnya 

sebagai seorang istri yang diharuskan memasak setiap hari. EN merasa 

nyaman saja dengan tubuh yang sekarang, ditambah dengan tidak adanya 

tuntutan dari suami untuk melakukan diet guna mengurangi berat badannya. 

Namun EN mengaku kerap kali mendapat sindiran-sindiran halus dari para 

tetangga, namun EN tidak terlalu memusingkannya karena hanya dianggap 

sebagai lelucon semata. Bagi EN tubuh gemuknya adalah lambang dari tidak 

tertekannya kehidupan yang selama ini ia jalankan. 

Saat ini EN melakukan pengurangan dalam porsi makan dan juga 

mengurangi makanan maupun minuman dengan kadar gula yang tinggi. 

Namun tetap saja hal itu tidak bisa dilakukannya secara rutin. Sebelumnya EN 

melakukan diet dengan mengonsumsi susu bernutrisi sebagai pengganti 

sarapan dan makan malamnya. Hal itu juga yang dilakukan RS, adik dari EN 

sehingga RS dapat membuang 20 kg berat tubuhnya sekarang. Namun karena 

biaya yang mahal membuat EN enggan untuk melanjutkan untuk 

mengonsumsi susu bernutrisi tersebut, dan kini lebih memilih untuk 

mengontrol makanannya. 

 

3.1.6 Informan FF 

  Informan keenam yang didapatkan oleh peneliti adalah FF, perempuan 

cantik keturunan Madura yang saat ini berusia 28 tahun dan telah diberikan 

dua orang anak dari pernikahannya selama sembilan tahun ini. Kegiatan 

sehari-hari FF adalah membuka warung makan di dekat tempat tinggalnya. FF 

megalami kegemukan semenjak melahirkan anak pertamanya. Saat itu berat 
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badannya melonjak sampai angka 100 kg. Dengan badannya yang sekarang 

membuat FF sering mendapat perkataan iseng dari suami dan dua anaknya. 

Sang ibu juga sering menyuruh FF untuk berdiet. Namun FF tidak tertarik 

untuk menjalankan diet apapun karena prinsipnya yang sudah “laku” dan telah 

memiliki anak. FF merasa ada hal yang lebih penting untuk dijalankan selain 

untuk berdiet. 

  FF mengaku masa mudanya telah dilaluinya semaksimal mungkin, 

dengan tubuh yang menurutnya ideal dan ditambah dengan perawatan wajah 

dan tubuh yang lain. Oleh karena itu, FF tidak lagi tertarik untuk merawat 

dirinya sendiri, karena yang paling terpenting adalah mengurus anak-anaknya. 

Selain itu FF juga takut jika nanti tubuhnya kembali langsing seperti dulu, FF 

tidak bisa menahan diri jika didekati lelaki lain. Selain tidak adanya 

ketertarikan untuk melakukan program diet, dari pengalaman teman-teman 

FF, lebih banyak yang gagal dibanding yang berhasil. Jadi menurut FF diet 

tersebut hanya membuang-buang uang. Namun FF tidak menutup 

kemungkinan untuk melakukan perawatan bagi dirinya setelah anak-anaknya 

besar nanti. 

 

3.1.7 DN 

Informan berikutnya atau yang ketujuh adalah DN. DN merupakan 

perempuan paruh baya keturunan chinese berusia 52 tahun. DN adalah 

seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak. DN memutuskan untuk 

berhenti bekerja setelah menikah karena harus mengikuti suami yang 

merupakan polisi untuk pindah penempatan tugas ke luar kota. Ketika DN 

melahirkan anak pertama, ia dan suami pindah kembali ke Surabaya, dan 

bertempat tinggal di Surabaya sampai saat ini. Putra DN yang pertama telah 

berkeluarga, sedangkan yang kedua dan ketiga masih duduk di bangku kuliah. 

DN sendiri merupakan lulusan sarjana S1 di bidang ekonomi, ia sempat 
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menjadi admin salahsatu perusahaan di Surabaya meski akhirnya harus 

terputus saat setelah menikah. 

Awal mula DN mengalami kegemukan karena sejak setelah menikah 

DN merasa bebas untuk memakan apa saja, hal ini berbanding terbalik dengan 

saat sebelum menikah, karena dari pengakuan DN, ia sangat menjaga berat 

badannya dengan melakukan senam aerobik setiap tiga minggu sekali. Hal 

tersebut ia lakukan demi menjaga penampilannya, DN juga dituntut oleh 

dunia kerja dan keluarganya saat itu. Menurut DN penampilan dirinya sangat 

memengaruhi kerja dan kehidupannya, ia juga berfikir jika tubuhnya tidak 

dijaga saat itu, ia tidak mungkin menikah dengan suaminya yang sekarang ini. 

 

3.1.8 RY 

Informan selanjutnya adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit 

swasta di daerah Surabaya, ia adalah RY, seorang perempuan berhijab berusia 

27 tahun. RY bekerja sebagai perawat sudah empat tahun belakangan ini, 

setahun setelah kelulusannya dari sekolah keperawatan di Kabupaten Gresik, 

RY langsung mendapatkan pekerjaan tersebut. Tidak lama setelah mendapat 

pekerjaan barunya, RY memutuskan untuk menikah dengan laki-laki bernama 

OK, seorang wiraswasta yang bergerak di bidang tekstil. Setelah menjalani 

rumah tangganya hampir empat tahun ini, RY sangat gelisah karena belum 

juga dikaruniai seorang anak. RY sempat menyesal karena tubuhnya yang 

tidak dijaga sesaat setelah menikah, sehingga sebab dari tidak terkontrolnya 

makan RY, berat badannya naik drastis hingga 30 kg diangka 102 kg. Hal ini 

disebabkan oleh terpengaruhnya RY dengan suaminya yang gemar makan dan 

jajan. RY juga mengaku sering makan malam dan langsung tidur begitu saja 

tanpa dibarengi olahraga atau gerakan fisik lainnya. 

RY merasa tidak cantik dengan badannya yang sekarang, adanya 

perbedaan bentuk tubuhnya yang dulu dan sekarang sangat dirasakan oleh 
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RY. Namun yang paling membuatnya resah saat ini adalah soal keturunan 

yang tidak kunjung RY dan suami dapatkan. RY sudah sering kali mencoba 

cara efektif mulai dari rekomendasi keluarga, anjuran teman-teman, dan 

konsultasi dokter di tempat ia bekerja. Namun semua cara yang dilakukannya 

tidak juga membuahkan hasil. RY percaya bahwa berat tubuhnya dan suami 

yang sama gemuknya merupakan faktor utama penghambat kehamilannya. 

Oleh karena itu, RY mulai berdiet DEBM (Diet Sehat Enak dan 

Menyenangkan) yang diperolehnya dari salahsatu media sosial. RY berharap 

dengan turunnya berat badan bisa membuatnhya untuk cepat hamil. 

 

3.1.9 NN 

Informan kesembilan dalam penelitian ini didapat dari tetangga 

peneliti sendiri, ia adalah NN. NN merupakan perempuan muda asal Madura 

berusia 23 tahun yang mengalami nikah muda, yakni pada usia 17 tahun. Hal 

ini dapat dipengaruhi oleh orang tuanya yang berasal dari suku Madura asli 

yang menghendaki putrinya untuk tidak meneruskan pendidikan melainkan 

langsung menikah. Untuk sekarang NN telah menikah selama enam tahun 

dengan MD dan telah diberi dua orang putra. Si sulung tengah duduk di 

bangku sekolah dasar, sedangkan bungsu masih berumur dua tahun. NN 

sendiri tidak bekerja, kesehariannya dihabiskan untuk mengurus dua buah 

hatinya di rumah kos satu petak yang telah ditempatinya tiga tahun ini. NN 

mengaku tempat kos yang ditinggalinya saat ini terlalu kecil untuk 

keluarganya, ditambah dengan badannya yang gemuk memberikan kesan 

sempit dan membatasi ruang geraknya. Namun karena persoalan ekonomi 

yang kurang membuatnya untuk tetap harus bertahan dengan keadaan yang 

sekarang. 

NN memiliki berat badan 100 kg dengan tinggi 155 cm, hal ini 

membuatnya masuk dalam kategori obesitas tingkat ketiga. Dengan berat 

yang melonjak naik setelah melahirkan putra kedua membuat NN semakin 
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mengabaikan penampilan dirinya, NN mengaku tidak terpikir untuk 

melakukan diet, karena baginya diet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang 

yang memiliki uang lebih. NN juga tidak tertarik untuk melakukan olahraga 

ataupun senam di lingkungan tempat tinggalnya karena keterbatasan waktu, 

NN lebih senang menghabiskan waktu bersama anak-anaknya di dalam rumah 

ketimbang bersosialisasi dengan tetangga di sekitarnya. 

3.1.10 AK 

Informan terakhir adalah AK, seorang wanita keturunan cina yang saat 

ini berusia 38 tahun. AK adalah seorang ibu rumah tangga yang berhenti dari 

pekerjaannya setelah melahirkan anak kedua. AK merasa tidak bisa lagi 

menitipkan anaknya pada sang ibu seperti sebelumnya, karena ibunya yang 

mulai sakit-sakitan dan kebutuhan anaknya sendiri yang memerlukan 

perhatian AK secara intensif. AK sendiri telah menikah selama 7 tahun 

dengan suami, itu artinya AK baru menikah saat usia 31 tahun. AK merasa 

usia saat menikahnya terlambat. Hal tersebut dikarenakan belum adanya 

pasangan yang serius untuk menikahinya. Menurut AK, penampilannya saat 

itu sangat memengaruhinya untuk menemukan jodoh. AK yang saat mudanya 

cenderung tomboy, membuatnya tidak tertarik dengan berdandan. Namun 

seiring dengan bertambahnya usia, AK mulai belajar untuk mencoba hal-hal 

feminin agar cepat mendapat pasangan saat itu. Setelah menikahpun AK 

masih menjaga penampilannya agar tetap percaya diri di lingkungannya. 

Namun semua runtuh saat AK mulai melahirkan anak pertamanya. 

AK mengalami obesitas tingkat kedua dengan berat badan 69 kg 

dengan tinggi 150 cm. Berat badannya yang sekarang juga dipengaruhi oleh 

program KB yang dilakukannya setelah melahirkan anak kedua. AK mulai 

tidak lagi peduli akan bentuk tubuhnya, namun semua berubah saat kakak dari 

AK berubah total setelah melakukan diet. Kakak AK mengalami kegemukan 

sejak remaja sampai dengan melahirkan putri ketiga, tapi kini kakaknya telah 

berhasil menurunkan 15 kg berat tubuhnya, hal tersebut membuat AK 
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termotivasi untuk melakukan diet yang sama. AK berpandangan dengan 

turunnya berat badan membuatnya menjadi sosok yang baru yang diyakini 

dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya dan dapat menjadi 

kebanggan suaminya, meski sang suami tidak pernah menuntut apapun dari 

AK. AK merasa dirinya yang sekarang kurang bisa dibanggakan oleh suami, 

AK ingin dirinya tetap bisa tampil cantik dan sehat dengan tubuh yang tidak 

gemuk. 

 

3.2 Pemahaman Obesitas Bagi Perempuan Menikah Obesitas  

Pemahaman antara satu individu dengan individu yang lain mengenai 

suatu hal tentu akan mengalami perbedaan, pemaknaan diperoleh melalui 

pengetahuan yang dimiliki oleh individu dan terkadang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sehingga mengalami transformasi, diantaranya yakni berasal 

dari pembelajaran baru serta keadaan lingkungan tempat dimana ia tinggal. 

Selain kedua faktor tersebut, pemahaman individu juga terkadang dipengaruhi 

oleh pengalaman dan keadaan yang dialami secara langsung sehingga 

menimbulkan pemahaman baru atas apa yang dialami. Sama halnya dengan 

para perempuan yang telah menikah yang mengalami obesitas setelah 

pernikahan, masing-masing dari mereka akan memiliki pemaknaan berbeda 

antara satu dengan yang lain entah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

keadaan tempat tinggal, kondisi ekonomi, pengalaman, dan yang lainnya. Dari 

adanya perbedaan-perbedaan tersebut akan memberikan penilaian yang 

berbeda pula terhadap suatu keadaan yang disebut obesitas. 

Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi 

perhatian bagi masyarakat salah satunya pada dunia medis. Obesitas sendiri 

lebih dirasakan pengaruhnya bagi kaum perempuan, beberapa perempuan 

menganggap obesitas adalah suatu masalah karena dapat menurunkan 

kepercayaan dirinya atau bahkan merusak kesehatannya. Hal ini tidak saja 

dialami oleh perempuan single, perempuan yang telah menikah pun ada yang 
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masih menganggap bahwa obesitas adalah permasalahan yang membuat resah. 

Apalagi bagi perempuan yang baru mengalami kegemukan sesaat seteah 

menikah akibat dari program KB, pasca melahirkan, dan yang lainnya. 

Perubahan bentuk tubuh pada saat sebelum menikah dan setelah menikah 

tentu menjadi suatu kecemasan bagi dirinya sendiri karena tidak adanya 

kesesuaian dengan bentuk tubuh yang dia anggap ideal atau dengan bentuk 

tubuhnya yang lama.  

Pemahaman mengenai obesitas yang diberikan oleh informan SM, 

DM, AW, DR, DN, RY, dan AK adalah bahwa obesitas merupakan suatu 

permasalahan yang dapat menghambat bagi kehidupan seperti  kesehatan, 

karir, keharmonisan rumah tangga, sampai keturunan. Informan SM dan AW 

meyakini bahwa obesitas dapat mempersulit kehidupan karirnya, namun SM 

dan AW bersyukur dapat masuk ke pekerjaan yang kini dijalaninya sebelum 

menikah, yang artinya sebelum SM dan AW mengalami obesitas.  

”Ya untungnya aku keterima kerja di perusahaanku yang 
sekarang itu dari jaman belum nikah ya. Coba baru daftar 
sekarang, jelas ditolak aku wong badane wes melar gini.” 
(Informan AW) 

 

Tidak jauh berbeda dengan informan AW, informan RY juga 

menganggap obesitas dapat menghambat keturunan bagi keluarga kecilnya, 

RY mengaku sulit untuk hamil meski telah mencoba berbagai cara mulai dari 

internet, anjuran orang-orang di sekelilingnya, hingga konsultasi dokter. RY 

meyakini bahwa faktor berat badan adalah yang paling memengaruhi. 

”Gara-gara badanku yang gemuk banget ini mbak faktor 
utamanya. Makanya aku pengen diet bee berhasil, mbak. 
Soalnya aku liat-liat di internet itu orang-orang yang dietnya 
berhasil, berhasil juga program hamile.” (Informan RY) 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

57 
 

Adanya permasalahan dalam pernikahan yang disebabkan obesitas 

tidak hanya berupa masalah keturunan yang dialami oleh RY saja, melainkan 

keharmonisan rumah tangga, yakni kepercayaan dirinya terhadap suami juga 

dapat berpengaruh, seperti yang dialami oleh AK. 

”Kadang ya aku mikir, mbak. Badanku kayak gini ini gak bisa 
dibanggain suami. Jadi kalo pas ketemu temen-temene 
suamiku gitu aku ya rodok malu sakjane.” (Informan AK) 

 

Informan AK melalui penyataan di atas juga mengatakan bahwa apa 

yang dirasakan dengan tubuh barunya setelah menikah membuatnya semakin 

acuh dengan penampilan, namun setelah memiliki anak dan tubuhnya menjadi 

semakin gemuk, membuat AK merasa ada yang tidak benar dengan pola 

makannya. Hal itu memengaruhi rasa percaya dirinya dan membuat beberapa 

perbedaan dalam hidupnya. Terkadang AK merasa cemas dengan suami yang 

tiba-tiba meninggalkannya karena berubahnya bentuk badan yang juga 

memengaruhi wajahnya, dan menimbulkan anggapan tidak cantik lagi. 

Anggapan tersebut juga berlaku bagi AW. 

”Orang kalo udah badannya gemuk kan berubah mbak 
semuanya, apalagi dari bentuk wajah itu kelihatan banget kan 
pipinya, lemak-lemaknya itu kan keliatan. Makanya jadi lebih 
bunder, lebih kelihatan tua lah. Gak menarik. Lha kita kan 
pengennya yang tirus-tirus.” (Informan AW) 

 

Pemahaman yang berbeda dirasakan oleh DM. DM menganggap 

obesitas yang kini dialaminya tidak terlalu mengubah kehidupannya. Ia 

berpendapat bahwa dengan tubuh bagaimanapun perempuan tersebut tetaplah 

cantik, yang terpenting adalah sehat. DM merasa tidak perlu terlihat cantik 

karena diusianya yang sekarang, sehat adalah nomor satu.  

”…Walah mbak penampilan gae opo wong wes jadi nenek-
nenek. Sing penting panjang umur, sehat, makane tarak biar 
penyakite ga mampir-mampir.” (Informan DM) 
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Tidak adanya kepedulian khusus bagi penampilan juga dirasakan oleh 

NN, namun bedanya NN merasa baik-baik saja dan tidak ada yang salah 

dengan obesitasnya. NN tidak mengkhawatirkan penyakit yang ditimbulkan 

dari obesitas, karena NN cukup yakin bahwa suatu penyakit dan juga masalah 

umur bukan datang dari kegemukan yang dialaminya, melainkan dari Tuhan. 

Sehingga NN merasa harus menerimanya saja dan tidak perlu melakukan 

usaha guna mengurangi berat badannya. Dengan demikian, NN tidak pernah 

mempermasalahkan obesitas yang dialaminya. 

”Obesitas ya badannya memang gemuk kayak saya gini, tapi 
kan ya gapapa mbak, yang penting gak ngerugiin orang.” 
(Informan NN) 

 

NN memahami obesitas lebih kepada anugerah yang diberikan Tuhan 

kepadanya. Ia meyakini bahwa obesitas yang dialaminya adalah suatu 

kewajaran yang dialami oleh perempuan yang telah menikah dan melahrikan 

anak. NN mengaku bahwa ia merasa baik-baik saja dengan tubuhnya yang 

sekarang. Tidak adanya protes dari keluarga dan juga permasalahan ekonomi 

yang dialami NN membuatnya tidak pernah berpikir untuk melakukan diet 

sama sekali. Pengetahuan atau pemahaman manusia terhadap sebuah hal akan 

terbentuk dengan sendirinya melalui beberapa hal seperti yang telah 

dijelaskan di atas, dalam penelitian ini informan memberikan pemahaman 

mereka melalui berdasarkan kondisi dan status ekonomi mereka sendiri 

sebagai perempuan obesitas yang telah menikah sehingga jelas tiap informan 

memiliki pemahaman dengan cara mereka masing-masing. Dalam mencerna 

pengetahuan yang didapatkan, manusia memiliki caranya tersendiri guna 

memahami apa yang terjadi pada diri mereka. 
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Skema diatas merupakan alur yang menjelaskan bagaimana 

pemahaman informan terhadap obesitas. Hal tersebut diawali dengan 

bagaimana informan mengenal dan mendapatkan status obesitasnya. Setelah 

itu dilihat dari faktor lingkungan sekitar tempat informan tinggal, orang-orang 

di sekeliling informan dan juga pekerjaan. Sebab dari aspek lingkungan dapat 

dilihat apakah lingkungan mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan informan. 

Kemudian kondisi sosial ekonomi dan juga dampak obesitas itu sendiri bagi 

kesehatan apakah berdampak pada kesehatan saja atau dapat berdampak pada 

segala aspek kehidupan. Sehingga informan dapat menyimpulkan 

pemahamannya mengenai obesitas. 

 

Tabel 3.2 

 Pemahaman Mengenai Obesitas 

No. Pekerjaan Pemahaman Mengenai Obesitas 

1. Perempuan Pekerja 

Kantor 

 Badan gemuk yang dipenuhi lemak 

 Suatu penghambat untuk mencari pekerjaan 

 Membuat penampilan menjadi tidak menarik 

 Sumber penyakit jika tidak segera dilakukan 

tindakan untuk mengurangi berat badan 

 Tidak fashionable, karena terbatasnya model 

Pemahaman 
Tentang 
Obesitas 

Pemahaman 
Perempuan Menikah 
Terhadap Obesitas 

Awal Mula 
Mengalami 
Obesitas 

Lingkungan
Sekitar 

Dampak 
Obesitas 

Kondisi Sosial 
Ekonomi 
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dan ukuran bagi seseorang yang mengalami 

kegemukan 

2. Perempuan Pekerja 

Rumahan 

 Tubuh gemuk yang berlebihan 

 Hal yang wajar bagi perempuan yang telah 

menikah 

  3. Ibu Rumah Tangga  Kegemukan yang disebabkan oleh aktifitas 

setelah menikah 

 Sumber penyakit bagi kesehatan  

 Dapat berpengaruh bagi keturunan, 

keharmonisan rumah tangga, dan aktifitas 

fisik 

 Bukan suatu permasalahan serius 

 
 

3.2.1 Awal Mula Mengalami Obesitas 

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan jika awal mula informan 

mengalami obesitas yakni karena adanya beberapa faktor, salah satunya 

adalah efek samping dari penggunaan KB yang dilakukan sejak setelah 

menikah atau setelah memiliki anak yang sudah dirasa cukup, seperti yang 

dialami oleh DR, AW, SM, dan FF. Penggunaan suntik KB yang dipakai 

keempat informan tersebut memiliki peran besar dalam meningkatnya berat 

badan informan. Seperti yang diungkapkan oleh FF, sejak menggunakan KB, 

FF merasa berat badannya lebih cepat bertambah.  

“…KB itu mbak yang pasti. Sekarang lo ibu-ibu mana yang 
gak gemuk waktu make KB. Ancen pengaruhnya itu gitu, mbak. 
Makane temen-temenku itu badannya yang lencir jadi mekar 
sekarang sejak ikut program (KB).” (Informan FF) 
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Sama halnya dengan SM, ia merasa bahwa setelah mengikuti program 

KB berat badan SM semakin meningkat setiap harinya, padahal porsi makan 

SM tidak berubah. Hal ini makin diyakini karena SM bukan tipe orang yang 

mudah gemuk sebelumnya, namun hal tersebut menjadi berbeda semenjak SM 

mengikuti program KB. 

“Semenjak ikut KB itu aku jadi ini sih Shel, gampang gendut. 
Yo masak makin hari makin naik beratku, padahal yo makanku 
segitu-segitu ae lo padahal. Yo gak nambah gak apa.” 
(Informan SM) 

 

Pernyataan berbeda ditunjukkan oleh informan DM, AK, dan RY. 

Bagi ketiga informan tersebut, penggunaan KB memang memiliki efek 

samping yang dapat membuat badan menjadi lebih mudah gemuk, namun 

faktor utama adalah kembali pada pola makan dan aktifitas gerak yang 

dilakukan individunya sehari-hari. Seperti RY yang mengatakan adanya 

kebiasaan pola makan yang kurang terkontrol dengan baik setelah menikah, 

contohnya dengan sering memasak, membuat gorengan, jajan, serta gemar 

mengkonsumsi minuman dingin, minuman manis, soda, dan semacamnya. Hal 

tersebut didukung dengan tidak adanya aktifitas fisik yang dilakukan RY, 

sehingga berat badannya mencapai angka yang tinggi.  

“Kalo sudah nikah kan bawaannya pengen masakin suami 
terus mbak, biar betah gitu. Jadinya suka gak sadar sering 
nyicip-nyicip terus makan, kenyang, tidur. Apalagi kalau 
malam-malam, gak bisa nahan lapar. Jadi aku sama suami 
langsung keluar cari makan, wong samasama doyan kuliner.” 
(Informan RY) 

 

Kebiasaan pola makan buruk juga dialami oleh DR. DR mengaku 

setelah menikah ia menjadi lebih longgar dalam urusan makan. DR merasa 

tidak perlu ada lagi yang dikhawatirkan, tidak adanya kekhawatiran tersebut 

membuat DR juga menjadi lebih malas, hal tersebut juga didukung DR yang 
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tidak bisa memasak sehingga membuatnya lebih sering membeli makanan 

cepat saji atau bahkan  junk food. Hal yang kurang baik tersebut baru disadari 

DR setelah banyak baju dan celananya yang tidak bisa dipakai lagi karena 

kekecilan. 

“Dulu itu kalo sudah di luar pengen ini itu dibeli aja mbak. 
Makan apa aja, gak pernah mikir ini sehat nggak, minyak thok 
ngga, sampek kapan hari baju-bajuku ngga ada yang muat. 
Wah wes lemu tenan aku ini.” (Informan DR) 

 

Pengalaman berbeda dirasakan oleh informan NN, DN, dan EN. 

Mereka beranggapan bahwa yang membuat berat badan melonjak naik adalah 

akibat dari pasca melahirkan seorang anak. Seperti yang diyakini oleh NN, 

seorang perempuam menikah sangat wajar jika mengalami obesitas dan bukan 

suatu hal yang harus dicemaskan. 

“Kalo aku dulu mbedah pas setelah ngelahirin ini mbak 
(menunjuk anak pertamanya). Kan rata-rata cewek kalo abis 
lahiran badannya susah balik semula, makanya ya wajar-
wajar aja kalo dibilang obesitas.” (Informan NN) 

 

Suatu pengalaman yang telah dilewati memberikan pemahaman yang 

melekat mengenai penyebab obesitas melalui berbagai cara seperti kesepuluh 

informan diatas yang memiliki pendapat bahwa baik KB, pasca melahirrkan 

maupun pola makan sama sama memberi kontribusi dalam obesitas yang 

dialaminya. Hanya saja dibedakan oleh faktor mana yang lebih signifikan 

dalam memengaruhi kenaikan berat badan tersebut. 

 

Tabel 3.3 

Awal Mula Mengalami Obesitas 

No. Kepemilikan Anak Awal Mula Mengalami Obesitas 
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1. Punya Anak  Setelah mengikuti program KB 

 Imbas dari pasca melahirkan 

 Proses menyusui yang mengharuskan 

banyak makan 

 Pola hidup yang tidak sehat 

2. Tidak Punya Anak  Bertambahnya nafsu makan setelah menikah 

karena merasa “bebas” 

 Tidak terkontrolnya jenis makanan dan 

minuman 

 Terbawa oleh kebiasaan suami 

 

 

3.2.2 Kondisi Lingkungan Sekitar 

Kebiasaan seseorang akan timbul ketika seseorang tersebut secara 

terus menerus melakukan suatu tindakan secara berulang ulang, baik itu sadar 

maupun tidak. Kondisi pikiran dimana seseorang akan terpengaruh dan 

mempengaruhi dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Tidak 

menutup kemungkinan adanya stimulus dari luar menyebabkan seseorang 

akan menjadi terpengaruh. Hal itulah yang menyebabkan terkadang seseorang 

tanpa sadar melakukan kebiasaan tersebut secara terus menerus. 

Untuk faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam 

mempengaruhi seseorang, karena mau tidak mau seseorang tersebut harus 

berada pada ruang lingkup keadaan yang sama, terutama pada kebiasaan di 

dalam satu rumah yang membuat seseorang menerima hal baru, tergantung 

pada mana yang akan mendominasi dan siapa yang akan masuk ke dalam 

kebiasaan barunya. Sehingga kebiasaan itu akan secara tidak langsung muncul 

tanpa disadarinya. 
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Berbagai anggapan muncul ketika perempuan menikah yang 

mengalami obesitas berada di lingkungan sekitarnya. Hal ini dialami oleh 

informan yang berinisial DR, DR sering kali mendapat teguran dari teman-

teman kantor, anak, dan suaminya mengenai obesitas yang dialami oleh DR, 

karena obesitas DR sudah memasuki obesitas tingkat paling atas yakni tingkat 

III, yang mana memiliki resiko tertinggi bagi kesehatan. 

“Iya sering diprotes sama suami. Anak-anak juga itu. Mama 
kok gendut gitu biasanya kalo anak. Kalo dari suami ya 
pernah bilang makanmu itu dijaga kurangin porsinya, jangan 
jajan terus. Kalo dari temen kantor sini ya bilang suruh diet, 
olahraga. Tapi kok ya aku diajakin kulibneran terus sama 
temen-temen ini. Hahaha. Pengennya ya olahraga ke gym-gym 
gitu tapi uda nggak ada waktu ya kalo sekarang.” (Informan 
DR) 

 

DR menyadari jika kegemukannya sudah mengalami ketidak wajaran 

karena kebiasaan buruk yang diterapkannya yang tidak dapat mengontrol pola 

makannya dengan baik, selain itu kebiasaan jajan di luar yang dilakukan oleh 

DR. Berbagai sindiran pun telah didengan DR terkait dengan kegemukan 

yang dialaminya, namun DR menyadari jika teguran tersebut adalah hal yang 

seharusnya ia lakukan demi dirinya sendiri.  Selain itu adanya tuntutan dari 

suami membuat DR semakin yakin bahwa tubuh yang sekarang akan 

memberikan dampak negatif baginya. 

Kejadian yang sama juga dialami oleh informan EN, RY, dan AW 

mereka sering mendapat teguran baik dari lingkungan keluarga atau 

lingkungan sekitarnya untuk melakukan diet serta mengatur pola makan 

dengan baik agar obesitas yang mereka alami tidak mengalami peningkatan, 

serta dapat menjaga penampilannya dengan baik. Pola makan yang tidak 

teratur dialami oleh RY dikarenakan kebiasaan sang suami yang memiliki 

hobi makan dan kulineran. Sehingga RY tidak bisa menolak ketika suami 

mengajaknya pergi untuk membeli makan, ataupun sekadar camilan. RY 
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pernah memberikan penolakan dengan mengatakan sedang melakukan diet, 

namun suami tetap memaksa dan memberikan teguran bernada sindiran yang 

mengintikan tidak perlu melakukan diet, sehingga tujuan RY melakukan diet 

akhirnya gagal karena adanya pengaruh dari sang suami. Hal ini menunjukkan 

bahwa RY terseret kebiasaan suami yang gemar makan. 

“Sejak nikah itu mbak aku gini (gemuk). Jadi suamiku itu suka 
kulineran, senengannya makan terus gak kenal waktu. Apalagi 
kalo sudah diluar, wes… makan terus isinya. Makanya aku 
sama suamiku gendut. Malah suamiku lebih gendut 2 kalinya 
aku gini.” (Informan RY) 

 

Hal yang serupa juga dialami oleh EN, EN sering kali mendapat 

sindiran dari tetangga sebelah atau ibu-ibu PKK di lingkungan rumahnya, tapi 

bedanya EN merasa bahwa yang diucapkan oleh para tetangga hanyalah 

sebuah gurauan semata. EN hanya menganggap hal yang dilontarkan tersebut 

hanyalah untuk lelucon saja, sehingga EN tidak merasa tersinggung atau 

terbebani dengan semua kalimat-kalimat yang ditujukan padanya itu. EN 

merasa bahwa kodratnya sebagai perempuan menjadikannya wajar dengan 

memiliki tubuh gemuk, EN juga mengaku tidak sedikit teman-teman dari 

lingkungan kerjanya yang memiliki tubuh tambun. Hal ini menjadikan EN 

tidak terganggu dan mulai terbiasa dengan tubuh yang sekarang. 

“Sering mbak kalo digudo-gudo gitu. Kadang tetangga itu lak 
ketemu loh kok tambah lebar kok tambah gede gtiu. Tapi yakan 
bercanda toh mbak. Jadi ya gak papa, wes biasa.” (Informan 
EN) 

 

Hal yang berbeda dialami oleh DM, dimana kondisi lingkungan sekitar 

membuatnya untuk berfikir dua kali dalam terus mengonsumsi makanan yang 

tidak sehat dan membiarkannya dalam kondisi obesitas. DM mengaku 

semenjak suaminya terkena penyakit diabetes dan mulai terserang komplikasi 

yang mengharuskannya melakukan cuci darah setiap minggunya, DM mulai 
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sadar betapa berbahayanya tubuh obesitas. Hal tersebut membuat sang suami 

wajib merubah semua pola hidupnya termasuk pola makan demi membaiknya 

kesehatan. Kebiasaan suami tersebutlah yang membuat DM untuk ikut 

berubah. Dengan demikian, secara tidak sadar DM melakukan kebiasaan baru 

yang dilakukan suami karena DM berada pada satu rumah dan melakukan hal 

tersebut secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. 

“Sejak pakde sakit itu mbak Shella, bude sing tadinya mokan 
makan ae, poleh kepikiran melok pakde sekarang makane. Jadi 
kan positif toh mbak, ngaruh juga itu ternyata (untuk 
kesehatan) makane sekarang agak turun ini.” (Informan DM) 

 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama setiap manusia 

untuk selalu dijaga, dan dipelihara agar terhindar dari berbagai macam 

penyakit. Obesitas yang dialami oleh DM sebenarnya tidak memberikan 

penekanan khusus untuk melakukan diet dengan tujuan membentuk 

penampilan melainkan dilakukan untuk suatu pencegahan serta meminimalisir 

terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Dalam hal ini DM tidak ingin 

berakhir seperti suaminya. 

 

3.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi 

Perubahan pengetahuan, sikap, perilaku dan gaya hidup, pola makan, 

serta peningkatan pendapatan mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah 

makanan yang dikonsumsi. Perubahan ini lebih menjurus pada hal yang 

negatif, seperti pola hidup sedentary atau kurang gerak yang berkaitan dengan 

penurunan akrivitas fisik. Kegemukan sendiri memiliki resiko yang cukup 

tinggi terhadap berbagai penyakit sering kali kegemukan dikaitkan dengan 

sarang penyakit seperti jantung koroner, hipertensi, dislipidemia, stroke, 

diabetes, dan lain sebagainya yang bisa berujung pada kematian di usia muda. 

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegemukan, 
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peningkatan konsumsi dan juga hidup yang tidak aktif atau kurangnya gerak 

fisik adalah faktor yang dominan sebagai penyebab langsung terjadinya 

kegemukan. Meski demikian, faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan juga 

memiliki peran yang cukup penting dalam penanganan obesitas. 

Ketidakmerataan termasuk ketidakmerataan ekonomi menjadi salah satu 

penyebab kejadian obesitas. Tingkat mortalitas juga akan semakin rendah 

pada masyarakat dengan perbedaan pendapatan yang lebih kecil. Pertumbuhan 

ekonomi yang semakin baik terkadang tidak bisa dirasakan dibeberapa daerah. 

Seperti adanya perbedaan pendapatan perkapita atau pendapatan antar daerah, 

tingkat pembangunan antar daerah, atau kawasan kumuh berdampingan 

dengan pemukiman mewah di suatu daerah. Adanya kesenjangan ekonomi 

dapat memengaruhi kesehatan, termasuk juga terhadap kegemukan.  

Dalam memilih makanan bagi kalangan bergaji minim lebih memilih 

yang tahan lama, enak, punya komposisi gula dan lemak tambahan. Cara 

untuk mengakalinya, mereka ingin berhemat dengan prinsip murah dan cepat 

kenyang. Untuk itu seseorang dengan penghasilan yang rendah 

memaksimalkannya dengan mengonsumi makanan bergizi rendah yang 

kelebihan kalori. Hal inilah yang dapat memicu obesitas. Selain itu seseorang 

berpenghasilan rendah punya akses yang mudah untuk menuju ke tempat 

penjual makanan cepat saji. Tempat ini menyediakan makanan yang harganya 

relatif murah, padat energi, namun miskin gizi. Mengonsumsi makanan cepat 

saji inilah yang menjadi salahsatu penyebab dari kenaikan berat badan. 

Pendapatan yang kurang berkecukupan juga membuat seseorang 

berpikir dua kali guna melakukan diet, terutama bagi seorang perempuan yang 

telah berumah tangga dan memiliki keluarga. Seperti yang dialami oleh FF, 

FF bekerja meski telah memiliki dua orang anak guna membantu 

perekonomian keluarga. Dengan masih minimnya penghasilan yang didapat 

oleh FF dan suami, membuatnya untuk mengesampingkan dirinya sendiri. FF 

mengaku tidak terpikir untuk melakukan diet, karena FF merasa diet hanya 
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akan membuang-buang uangnya. Menurut FF masih banyak hal yang lebih 

penting, yang memerkukan uang dibandingkan melakukan diet. 

“Walah diet apa, gak pernah aku. kalo subur gini ya disyukuri 
aja. Kan wajar abis lahiran. Gak kepikiran diet, malah ngabis-
ngabisin uang tapi gak ada hasilnya. Wong buat bayar 
kontrakan sama keperluan anak ae kadang masih kurang.” 
(Informan FF) 

 

Anggapan yang sama diberikan oleh NN, bagi NN yang hanya sebagai 

ibu rumah tangga yang tidak bekerja, penghasilan suami adalah satu-satunya 

dan harus dikeluarkan untuk suatu hal yang benar-benar penting. Kegemukan 

yang sekarang dialaminya tidak mejadi beban atau prioritas baginya. 

Didukung dengan tidak adanya tuntutan suami untuk membuat NN 

melakukan diet guna mengurangi berat tubuhnya.  

“Penghasilan suamiku ae lo mbak pas-pasan, gak sempet 
mikir awak dewe. Iya lak biyen, isok perawatan wajah, salon. 
Beda lak sekarang. Semua buat keluarga, buat sekolahe anak-
anak, makan, bayar kontrakan. Jadi ya lak menurutku masio 
gendut ngene ya gak masalah selama sek bisa ngurus krucil-
krucil ini.” (Informan NN) 

 

Pernyataan berbeda diberikan oleh informan AK, AW, dan DN. Bagi 

ketiga informan tersebut, uang yang dikeluarkan untuk diet adalah sebuah 

investasi diri demi kesehatan dan penampilan yang lebih baik untuk hidupnya 

kedepan. Menurut AW, materi yang ia keluarkan untuk melakukan program 

diet akan berbanding lurus dengan kehidupan yang ia jalani kedepan. 

“Ya mahal pasti ya (diet yang pernah AW lakukan.) Tapi kalo 
aku sih gak nyesel ya. Kan gimana-gimana juga buat kita 
sendiri, daripada nunggu kena penyakitnya dulu baru berobat, 
kan ya sama-sama ngeluarin uang, malah tambah banyak kan 
kalo sudah terlanjur sakit itu.” (Informan AW) 
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Dilihat dari temuan di lapangan, kondisi sosial ekonomi sangat 

mempengaruhi cara pikir dan bagaimana pemahaman perempuan menikah 

dalam memandang obesitas. Perempuan dengan kondisi sosial ekonomi yang 

rendah cenderung tidak mempermasalahkan obesitas yang dialami, berbeda 

dengan perempuan yang berada pada kondisi sosial ekonomi tinggi yang 

menilai bahwa obesitas membawa dampak buruk bagi kehidupan dan harus 

segera ditangani. 

 

3.2.4 Dampak Obesitas Bagi Kesehatan 

Kegemukan atau obesitas yang dialami oleh setiap orang tentu akan 

memiliki dampak baik positif maupun negatif bagi tubuh. Namun dengan 

berat badan yang berlebih, bukan menjadi ukuran sehatnya badan seseorang. 

Kegemukan bisa menjadi masalah berat karena bisa menjadi sarang berbagai 

penyakit. Kegemukan ini sendiri bisa terjadi karena tidak adanya gaya hidup 

sehat, gaya hidup sehat sendiri dapat diterapkan dengan adanya pengaturan 

pola makan dibarengi dengan melakukan aktifitas fisik sehingga kalori di 

dalam tubuh dapat terbakar dengan baik serta tidak terjadi adanya 

penumpukan lemak jahat didalam tubuh. 

Dampak dari obesitas salah satunya dirasakan oleh DN, DN mengaku 

jika ia tengah mengidap diabetes, hal ini diketahui setelah DN periksa darah 

rutin di suatu puskesmas. Hal tersebut dinilai masuk akal karena DN memiliki 

riwayat diabetes dalam keluarganya sehingga resiko diabetes yang dialami 

DN meningkat, hal ini juga terjadi didukung dengan jarangnya DN melakukan 

aktifitas fisik untuk mengimbangi pola makannya yang kurang baik. Kondisi 

DN yang sekarang juga menuai protes dari sang anak. Anak DN cemas akan 

penyakit yang akan menyerang DN nantinya karena obesitas yang dialami 

DN. Sang anak merasa ibunya harus menjaga pola makan dan jam-jam 

makanya agar gula darahnya menurun dan kembali normal. 
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“Iya mbak, wes kena diabet aku. Jadi setiap aku makan aneh-
aneh gitu, anakku yang nomer dua ini ngomel-ngomel. 
Makanya pengen diet, mbak. Buat sehat dan bonuse ya badan 
lencir itu.” (Informan DN) 

 

Hal serupa juga dialami oleh DM, DM mengaku jika saat bangun 

tidur, ia merasakan nyeri atau kram pada bagian kaki. DM merasa rasa nyeri 

yang dirasakannya diakibatkan oleh berat tubuh DM yang semakin berat 

sehingga mempengaruhi kakinya yang menyebabkan tidak dapat menopang 

tubuh DN secara sempurna dan akan menambah beban atau tekanan pada lutut 

dan pergelangan kaki. DM juga mengaku jika ia menjadi mudah lelah bukan 

hanya ketika berjalan, namun juga saat melakukan aktifitas yang lain. 

“Kalok pas bangun tidur aja mbak shella, kaki itu rasane nyeri 
giringgingen gitu itulo. Ya bee itu gara-gara kabotan badane 
bude iki. Makane lak jalan iku ya agak pincang-pincang.” 
(Informan DM) 

  

Hal berbeda dirasakan oleh RY, dimana RY belum memiliki 

keturunan meski telah menikah selama 3 tahun lamanya. RY meyakini bahwa 

hal ini dipengaruhi oleh berat badannya yang kegemukan. Sebelumnya RY 

telah melakukan berbagai cara mulai dari konsumsi jamu, obat, sampai 

dengan cara terakhir yang ditempuh adalah konsultasi pada dokter, tempatnya 

bekerja. RY mendapati adanya ketidakseimbangan hormon dan kelebihan 

lemak yang dapat mempengaruhi kinerja hormon yang membuatnya tidak 

berfungsi dengan baik dalam tubuh RY, sehinga RY diminta untuk melakukan 

diet sehat agar segera memiliki keturunan. 

“Ya ini yang tak takutin dek, komentar-komentarnya orang-
orang itu pasti seputar anak dan disangkutinnya sama 
badanku yang gendut, jadi kan emang menghambat hormonku. 
Makanya aku susah punya anak. Jadi ini aku sama suami diet 
bareng. Ya bismillah aja.” (Informan RY) 
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Pemahaman berbeda dirasakan oleh NN, dimana ia mengaku tidak 

mengetahui banyak dampak dari obesitas yang tengah dialaminya. NN 

mengaku hanya merasa adanya perbedaan dalam penampilannya. NN tidak 

mengalami perbedaan antara dirinya yang memiliki berat 50 kg sebelum 

menikah dengan yang sekarang. 

“Dampak apa ya.. ya ini badannya jadi lebih gede. Gak tau 
aku mb ak gitu-gitu (dampak obesitas bagi kesehatan). 
Pokonya sehat bisa ngurus anak, suami. Kalau masalah 
perawatan kan bisa nanti-nanti lak anak wes gede-gede.” 
(Informan NN) 

 

Dampak yang ditimbulkan dari obesitas memiliki berbagai macam 

pengaruh bagi setiap individunya, tergantung dari ketahanan tubuh, lebihnya 

lemak, aktifitas, dan masih banyak lagi faktornya. Namun dengan semakin 

banyaknya lemak jahat yang bersarang pada tubuh maka semakin meningkat 

pula resiko munculnya berbagai penyakit. Adanya pengalaman dan informasi 

melalui keluarga, teman, media, dan lainnya mengenai dampak obesitas yang 

diperoleh oleh informan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk menerapkan 

gaya hidup yang lebih sehat. 

 

3.2.5 Pemahaman Tentang Obesitas 

Obesitas merupakan suatu kondisi yang kronis diakibatkan adanya 

penumpukan lemak di dalam tubuh yang sangat tinggi. Baik lemak di dalam 

lapisan kulit maupun lemak yang berada pada jaringan-jaringan dalam organ 

tubuh yang dapat menghambat atau memengaruhi kerja tubuh. Adanya 

pemasukan kalori yang melebihi aktifitas pembakaran kalori yang dalam 

waktu lama akan menambah berat badan hingga rentan mengalami obesitas. 

Obesitas sendiri dapat meningkatkan resiko adanya gangguan kesehatan 

sampai dengan gangguan kualitas hidup. 
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Setiap perempuan yang telah menikah memiliki pemahaman yang 

berbeda-beda mengenai obesitas atau kegemukan, adanya perbedaan tentang 

makna ini diperoleh melalui pengalaman, baik dari diri sendiri maupun orang 

lain. Dari pengalaman diri ini, adanya pemahaman tentang obesitas ini juga 

didukung oleh kondisi kehidupan yang dijalani saat setelah menikah. Hal ini 

menjadikan setiap perempuan yang telah menikah mengartikan makna 

obesitas yang bervariasi. Seperti yang dikemukakan oleh informan SM. 

Seorang wanita dengan satu orang anak, yang saat ini bekerja sebagai 

karyawan pabrik. SM menganggap obesitas merupakan hal yang memalukan 

bagi seorang perempuan, meski telah berkeluarga. Memiliki suami dan anak 

bukan menjadi alasan seorang perempuan tidak lagi menjaga penampilannya.  

“Malu ya kalo aku. Ya meskipun udah punya anak punya 
suami kan bukan berarti kita gak papa jadi gendut, ya. Masih 
penting jaga tubuh itu. Jadi ya gak wajar kalo udah 
berlebihan. Jadi obesitas ini menurutku kegemukan yang 
berlebihan yang membuat buruk penampilan sama ini sih bikin 
gak PD (percaya diri).” (Informan SM) 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh AW. AW yang berprofesi 

sebagai marketing di salahsatu kantor swasta di Surabaya ini sangat 

memerhatikan penampilannya. Menurut AW obesitas merupakan suatu 

permasalahan diberbagai aspek kehidupannya, terutama bagi dunia kerja yang 

digelutinya. AW juga berpendapat bahwa dengan adanya obesitas dapat 

memengaruhi angka harapan hidup seseorang. Dan AW sangat menyayangkan 

karena hal tersebut terjadi karena diri sendiri yang tidak bisa mengatur pola 

hidup yang baik dan benar. 

“Kegemukan menurutku itu suatu hal yang merugikan 
individu, ya. Yang harus dikurangi atau kalau bisa 
dihilangkan. Karena pengaruhnya buruk buat kehidupan, 
apalagi kesehatan.” (Informan AW) 
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Kekhawatiran mengenai obesitas yang dirasakan AW dan SM, 

bertolak belakang dengan angapan dari informan NN dan FF. Bagi FF 

obesitas merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. FF mengaku 

tidak terbebani dengan tubuhnya yang sekarang. Hal ini juga didukung 

dengan tidak adanya tekanan dari suamiakan berat badannya. FF merasa tidak 

ada yang perlu dikhawatirkan dengan obesitas yang dialaminya, karena semua 

urusan kesehatan ada di tangan Tuhan. 

“Obesitas itu ya gendut yang berlebihan ya, mbak. Yang diatas 
80kg gitu. Ya cuma kegendutan aja sih, bikin badan berat gitu 
paling ya. Tapi ya harus tetap disyukuri, mbak.” (Informan 
FF) 

 

Hal yang sama juga diungkapkan NN, bagi NN yang harus 

dikhawatirkan bukanlah berat badan, namun bagaimana ia tetap bisa sehat dan 

mengurus keluarganya. Obesitas hanyalah sebuah nama atau sebutan bagi 

mereka yang tubuhnya gemuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

74 
 

3.3 Motif Yang Melatarbelakangi Perempuan Menikah Obesitas 

Mengambil Tindakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

Skema diatas merupakan penggambaran alur motif yang 

melatarbelakangi perempuan menikah mengambil suatu tindakan terhadap 

obesitas yang dialaminya. Diawali dengan motif awal dalam pilihan 

perempuan menikah tersebut guna menentukan statusnya sebagai seorang 

perempuan atau sebaga istri/ibu. Setelah itu muncul suatu motif pendukung 

yang juga dapat memengaruhi perempuan menikah obesitas mengambil suatu 

tindakan. Motif ini timbul berawal dari pandangan perempuan menikah 

tentang yang dinamakan obeistas. Lalu selanjutnya juga adanya respon suami 

dalam memandang obesitas yang dialami perempuan menikah tersebut dan 

memunculkan alasan perempuan menikah dalam mengambil keputusan akan 

tubuh obesitasnya. Dalam proses ini terus berlanjut secara berkala dan terus 

menerus sampai dengan menimbulkan penerimaan ukuran tubuh yang seperti 

apa dan juga menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh yang dialami oleh 

perempuan menikah obesitas bagi kesehatan maupun sosial, seperti dalam 

lingkungan keluarga, tetangga, dan sebagainya. 

 

Motif Awal 
Motif yang 

melatarbelakangi 
perempuan menikah 
obesitas mengambil 
keputusan terhadap 

tubuhnya 

Memahami status 
diri sebagai 

perempuan dan 
sebagai istri/ibu 

Motif Pendukung 

Pandangan perempuan 
menikah tentang 

obesitas

Respon suami terhadap 
obesitas istri 

Rasa percaya diri 

 

Penerimaan 
Ukuran 
Tubuh 
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3.3.1 Memahami Status Diri Sebagai Perempuan dan Sebagai Istri/Ibu 

Bagi seorang perempuam yang telah menikah, terdapat keluarga baru 

yang menjadi suatu bagian penting di dalam kehidupannya. Adanya seorang 

suami yang menjadi pasangan hidup sekaligus seorang yang berperan dalam 

mencari nafkah dan juga panutan bagi seorang perempuan yang menjadi 

istrinya bahkan anaknya. Sedangkan bagi seorang istri, keluarga merupakan 

hal penting yang menjadi tanggung jawabnya, karena istri adalah pelengkap 

dalam segala aspek disuatu keluarga. Sehingga perempuan yang telah 

menikah ini memiliki fungsi yang fleksibel di dalam keluarga (Handito, 

Junkfood). Maka tak jarang dijumpai, para istri yang memutuskan untuk 

bekerja dalam membantu perekonomian keluarga yang awalnya dijalankan 

oleh suami. 

Dengan status barunya yang menjadi seorang perempuan yang telah 

menikah atau istri tidak membuat perempuan tersebut hanya duduk diam 

mengurus kegiatan rumah tangga saja. Seperti yang dikatakan oleh EN, yang 

tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang buruh pabrik meski telah 

menikah dan memiliki putra.  

“Tetep lanjut kerja, mbak shella. Kalau ngandelin gaji suami 
ya gak cukup. Wong ya daripada di rumah gak ngapa-ngapain, 
mending di luar, kerja, dapat uang buat bantu kebutuhan 
sehari-harinya.” (Informan EN) 

   

Bekerja di luar rumah juga dilakukan oleh informan SM. SM 

merupakan seorang istri dari IN yang berusia 28 tahun dan bekerja sebagai 

security di daerah Gresik. Keduanya merupakan lulusan SMA dari dua kota 

yang berbeda, SM dari Surabaya sedangkan suaminya asal Madura. Usia 

pernikahan mereka kini baru menginjak tahun kedua dengan dikarunia satu 

putri kecil berumur satu tahun. Dengan bekerjanya SM dan IN, maka sang 

anak yang masih balita tersebut dititipkan pada ibu SM yang letak rumahnya 
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tidak jauh dari kontrakan SM. Setelah bekerja pada sore hari kurang lebih jam 

lima sore, SM akan menjemput anaknya dan baru pulang ke kontrakan 

kembali setelah suaminya pulang. SM memutuskan untuk tetap bekerja 

setelah menikah bahkan setelah memiliki anak pertama karena dirasa gaji dari 

suami hanya bisa memenuhi kebutuhan primernya. Penghasilan yang didapat 

sepasang suami istri ini yakni sekitar enam juta rupiah per bulannya. 

Pendapatan sekian masih dirasa kurang oleh SM karena untuk keperluan 

sehari-hari seperti membayar biaya kontrakan yang menghabiskan 2 juta 

perbulannya, ditambah dengan listrik, makan, dan lain sebagainya. Dengan 

status SM sebagai perempuam yang bekerja di luar rumah, istri, dan juga 

seorang ibu tidak membuat SM merasa berat dalam menjalaninya, hal ini 

dirasa sudah menjadi tanggung jawab dan kodratnya sebagai perempuan untuk 

melakukan yang terbaik bagi keluarganya. 

“Bekerja itu memang pilihanku, ya. Aku juga nggak mau kalo 
gantungin gaji suami terus. Aku kan juga pengen beli ini-itu, 
perawatan ini-itu. Nah itu biasanya aku make uangku sendiri. 
Sisanya buat ditabungin.” (Informan SM) 

 

Beda orang, beda pendapat, itulah yang disampaikan oleh informan 

AK. Perempuan berusia 38 tahun ini menyatakan bahwa dirinya lebih 

memilih untuk berhenti dari pekerjaannya saat setelah menikah. Ia merasa 

lebih cocok menjadi ibu rumah tangga yang memberikan seluruh waktunya 

untuk mengurus kegiatan rumah, melayani suami, dan mendidik anak-

anaknya. AK menganggap bahwa berhenti dari pekerjaan adalah hal yang 

lumrah untuk perempuan yang telah menikah, apalagi jika sudah dikaruniai 

seorang anak. AK merasa cukup dengan gaji dari suami dan merasa mengurus 

keluarga terutama anak adalah hal yang lebih penting.  

“Anak-anak gak ada yang jaga, mbak. Mending keluar aku 
dari kerjaan. Kalau dititipin ya gak tega aku ini, tapi sakjane 
eman juga berhenti itu, tapi ya demi anak. Kan sekarang sudah 
beda, mbak. Ada ekornya.” (Informan AK) 
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Meski demikian, AK tidak setuju jika statusnya sebagai ibu menjadi 

alasan perempuan tidak perlu mementingkan penampilannya. AK merasa 

bahwa ia tidak hanya mengemban status sebagai ibu saja, melainkan juga 

sebagai istri. Peran sebagai istri yang dimaksudkan oleh AK adalah dengan 

tetap harus menjaga keharmonisan rumah tangganya bersama suami, salahsatu 

yang wajib dilakukan adalah dengan menjaga penampilan agar suami tetap 

merasa nyaman dengannya. Dengan pernyataan yang seperti ini tentu obesitas 

yang dialami AK cukup mengganggu. 

“…. Kan gimana-gimana suami juga maunya istrine cantik, 
mbak. Emang sih suamiku gak nuntut apa-apa, legowo 
orangnya hahaha. Tapi ya pasti dia pinginnya aku cantik, 
mbak.” (Informan AK) 

 

Lebih pentingnya mengurus anak juga dirasakan oleh informan FF. FF 

merasa bahwa kebutuhan anak adalah segalanya, mendidik anak haruslah 

dilakukan oleh orang tua, terutama ibunya. FF tidak ingin melewatkan 

perkembangan anaknya dengan cara menitipkan kedua buah hatinya ke rumah 

orang tuanya. Namun dengan keluarnya FF dari pekerjaan membuat FF 

kelimpungan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu FF 

berjualan nasi di depan rumah kontrakannya. Dengan demikian, FF tidak 

perlu khawatir akan menelantarkan anak-anaknya dan tetap bisa bertanggung 

jawab atas perannya sebagai seorang ibu dan istri di rumah, dan tetap bisa 

membantu perekonomian suami demi keluarga. 

“Yang terpenting buat aku ini ya anak-anak ya, apalagi 
mereka masih kecil-kecil ini. Makanya aku keluar dari 
percetakan itu, mbak. Sekarang buka warung nasi di depan 
rumah gini, wes gapapa masio gak seberapa yang penting 
masih bisa dikerjakan di rumah sambil ngawasin krucil-krucil 
ini.” (Informan FF) 
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Dengan perekonomian yang masih dirasa kurang, membuat informan 

FF tidak begitu mementingkan penampilan dirinya. Bagi perempuan berusia 

28 tahun ini, jika sudah menikah status “perempuan” yang mengharuskan 

dirinya tampil cantik sudah tidak berlaku lagi. FF merasa bahwa suaminya 

sudah cukup dengannya yang sekarang tanpa harus menuntut apapun lagi 

akan masalah fisiknya. FF tahu betul kondisi keluarganya tidak 

memungkinkan untuk mempermasalahkan citra dirinya, melainkan lebih pada 

keluarga dan bagaimana cara untuk mencukupi segala kebutuhan sehari-

harinya. 

 

3.3.2 Pandangan Perempuan Menikah Tentang Obesitas 

Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi 

perhatian bagi masyarakat salah satunya pada dunia medis yang menyebutkan 

bahwa obesitas merupakan penimbunan lemak yang dialami oleh seseorang 

karena konsumsi yang dimakan tidak diimbangi dengan melakukan kegiatan 

fisik seperti olahraga oleh karena itu akan terjadi penumpukan lemak 

dibagian-bagian tertentu. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-

beda mengenai obesitas, namun tak sedikit orang yang memandang obesitas 

sebagai suatu penyakit atau bahkan sebuah anugerah. Obesitas sendiri ini 

lebih dirasakan pengaruhnya bagi kaum perempuan, beberapa perempuan 

menganggap obesitas adalah suatu masalah karena dapat menurunkan 

kepercayaan dirinya atau bahkan merusak kesehatannya, namun disisi yang 

lain juga ada yang merasa bahwa obesitas merupakan suatu anugerah yang 

tidak perlu dipermasalahkan. Demikian pandangan beberapa informan terkait 

obesitas. 

Informan DM menyebutkan bahwasannya obesitas adalah suatu 

penyakit yang dapat mendekatkannya pada kematian, karena kegemukan 

merupakan sarang penyakit yang dapat merugikan kesehatannya, oleh karena 
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itu DM memilih untuk mengganti pola makannya agar penyakit-penyakit 

tersebut tidak menghampirinya. Hal tersebut juga didukung oleh suaminya 

yang telah terkena diabetes, sehingga menjadi motivasi bagi DM sendiri. 

“Iya setuju bude lak itu (obesitas mengurangi angka harapan 
hidup seseorang). Obesitas ini bikin orang kenak penyakit, 
mbak Shella. Takut bude itu, makanya pola makane bude tak 
ganti kayak pakde sekarang.” (Informan DM) 

 

Hal yang serupa juga diutarakan oleh informan RY. RY setuju jika 

obesitas berpengaruh besar bagi kesehatan. Didukung dengan profesinya 

sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di Surabaya, membuat RY 

mengetahui lebih banyak hal-hal yang berpengaruh dari obesitas bagi 

kesehatan tubuh. Salah satunya dirasakan sendiri oleh RY, yakni susahnya 

dalam memiliki keturunan dikarenakan hormonnya yang tidak stabil. 

“Obesitas ini banyak merugikan aku ya, Shel. Salah satunya 
yang paling fatal ini tak rasain, kamu tau sendiri aku susah 
hamil.” (Informan RY) 

 

Pandangan serupa tapi tak sama juga dirasakan oleh AW dan SM. 

Bagi kedua wanita karir tersebut obesitas merupakan suatu hal yang 

mengerikan dan harus segera dihilangkan. Tidak hanya merugikan bagi 

kesehatan, namun juga untuk penampilan sehari-harinya. Terlebih untuk 

menjaga keharmonisannya dengan suami agar suami betah dan merasa 

nyaman. Selain itu juga bagi dunia pekerjaan mereka yang dituntut untuk 

tetap dapat menjalankan statusnya sebagi perempuan yang menarik. 

“Obesitas bikin kita susah kalau mau ngapa-ngapain ya, gak 
pede juga kan. Apalagi kalau uda makek baju. Uangel milihe, 
beli baju juga susah. Kelihatan lebih tua juga loh dari wajah 
itu keliatan.” (Informan AW) 
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Perbedaan pandangan disebutkan oleh informan NN dan FF, bagi 

kedua ibu ini, obesitas merupakan suatu hal yang wajar bagi perempuan yang 

telah menikah, apalagi memiliki anak. Tubuh yang saat ini merupakan suatu 

hal yang patut disyukuri, karena tetap sehat dan bisa beraktifitas. Obesitas 

bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti apalagi dipermasalahkan. Bagi NN 

obesitas merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia meyakini 

bahwa obesitas yang dialaminya adalah suatu kewajaran yang dialami oleh 

perempuan yang telah menikah dan melahrikan anak. NN mengaku bahwa ia 

merasa baik-baik saja dengan tubuhnya yang sekarang. Tidak adanya protes 

dari keluarga dan juga permasalahan ekonomi yang dialami NN membuatnya 

tidak pernah berpikir untuk melakukan diet sama sekali. NN merasa masih 

banyak hal yang perlu dipikirkan terkait keluarganya, jadi NN tidak pernah 

mengambil pusing terkait dengan tubuhnya. Selama ia tetap bisa beraktiftas 

mengurus rumah, suami, anak, dan tidak merugikan orang lain itu sudah 

cukup. 

“Obesitas ya badannya memang gemuk kayak saya gini, tapi 
kan ya gapapa mbak, yang penting gak ngerugiin orang.” 
(Informan NN) 

 

Informan FF juga berpendapat yang sama terkait obesitas yang 

dialaminya sekarang. FF yang tetap bekerja meski telah memiliki dua orang 

anak guna membantu perekonomian keluarga. Dengan masih minimnya 

penghasilan yang didapat oleh FF dan suami membuatnya untuk harus 

mengesampingkan dirinya sendiri. FF mengaku tidak terpikir untuk 

melakukan diet, karena FF merasa diet hanya akan membuang-buang 

uangnya. Menurut FF masih banyak permasalahan yang menjadi beban dalam 

hidupnya, ia tidak ingin menambahkan soal tubuhnya yang sekarang. 

“Obesitas ini ya ngaruh kayaknya (untuk kesehatan). Tapi aku 
baik-baik aja sih mbak untungnya, gak ngerasa keberatan ta 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

81 
 

gimana gitu enggak. Jadi ya disyukuri aja, gendut sekarang 
kan seksi seh mbak hahaha.” (Informan FF) 

  

Bagi informan FF, bentuk tubuhnya yang sekarang lebih berisi 

membuatnya merasa lebih seksi dan menarik di mata suami, FF tidak terpikir 

untuk melakukan diet guna mengurangi berat tubuhnya. FF cukup menerima 

bentuk tubuh yang sekarang, karena menurutnya semua perempuan menikah 

dan telah melahirkan akan mengalami hal yang sama dengannya. 

 

3.3.3 Respon Suami Terhadap Obesitas Istri 

Dalam mempertahankan sebuah keluarga, komunikasi menjadi sebuah 

hal yang memegang peranan penting didalamnya, terutama bagi suami dengan 

istrinya. Seorang suami memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan 

di rumah tangga. Dan demi menghindari konflik di dalam rumah tangga 

tersebut, komunikasi untuk berdiskusi antar suami istri sangat diperlukan, 

baik itu dalam hal kecil sampai yang terbesar. Meski statusnya sebagai 

seorang kepala keluarga, pemimpin di dalam rumah tangga, suami tidak bisa 

memutuskan segala hal secara sepihak tanpa persetujuan istri, dan begitu juga 

sebaliknya. Seorang suami memiliki tugas sebagai pencari nafkah, penjaga 

keluarga, bahkan pahlawan serta pendidik bagi anak dan istrinya.  

Seorang suami wajib mengkomunikasikan hal-hal terkait dengan 

keberlangsungan rumah tangganya bersama sang istri, termasuk dalam 

meminta istri untuk tetap fokus mengurus keluarga dan meninggalkan segala 

hal yang terkait dengan sisi keperempuanannya atau untuk tetap merawat 

penampilan dirinya agar tetap menarik dihadapan suami tanpa harus 

melalaikan kewajiban sebagai seorang istri atau ibu. Seperti halnya yang 

terjadi pada informan DR yang mendapat tuntutan dari suami agar  DR bisa 

menurunkan berat tubuhnya seperti saat sebelum melahirkan anak. DR 
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mengaku cemas dengan keinginan suaminya tersebut, DR merasa bahwa 

tubuhnya yang sekarang dapat mengancam kehidupan rumah tangganya, 

namun DR berusaha untuk tetap berpikir positif dan mengambil hikmah dari 

tubuhnya yang sekarang. Namun DR berpikir untuk tetap merubah pola 

makannya, bukan hanya demi mempertahankan pernikahanya namun juga 

kesehatan dirinya sendiri. 

“Sebenernya ya takut, sih. Nanti kalok dia kecantol sama yang 
langsing-langsing gimana cobak. Haha. Tapi ya kalok emang 
bener begitu, ya diambil hikmahnya aja berarti dia bukan 
lelaki yang baik. Iya gak sih?” (Informan DR) 

 

Hal yang sama dirasakan oleh informan AK. AK merasa khawatir 

dengan tubuhnya saat ini dapat membuat suami berpaling darinya. Apalagi 

menurut penuturan AK, teman-teman kantor dari sang suami lebih cantik 

darinya. Hal ini membuat AK berusaha untuk dapat menurunkan berat 

badannya sekarang, meski sang suami tidak pernah mempermasalahkan 

apalagi menuntut AK untuk berdiet. Suami AK cukup menerima dirinya yang 

sekarang. Namun sebagai seorang istri, AK merasa perlu untuk mempercantik 

dirinya di hadapan sang suami. 

“…. Kan gimana-gimana suami juga maunya istrine cantik, 
mbak. Emang sih suamiku gak nuntut apa-apa, legowo 
orangnya hahaha. Tapi ya pasti dia pinginnya aku cantik, 
mbak.” (Informan AK) 

 

Lain halnya dengan informan EN, EN mengaku tidak menerima 

tuntutan ataupun protes dari sang suami. Hal ini membuat EN tidak 

memusingkan bentuk tubuhnya, EN juga merasa di usianya saat ini yakni 42 

tahun bukan lagi waktu yang tepat untuk memikirkan bentuk tubuhnya, tapi 

tidak dapat dipungkiri EN bahwasanya dia sebagai seorang perempuan ingin 
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lebih bisa menarik bagi suaminya, namun jika EN bisa memilih, EN lebih 

memilih untuk melakukan perawatan bagi wajahnya. 

“Suamiku nerima-nerima aja kok, mbak. Gak pernah bahas-
bahas gemuk. Yang penting kan sehat, mbak shella. Jadi aku 
juga gak pernah mikir soal gemuk-gemukan, diterima aja, 
disyukuri.” (Informan EN) 

 

Dengan pemikiran EN yang menganggap bahwa usianya tidak lagi 

perlu memusingkan soal fisik utamanya bentuk tubuh, membuat EN tidak 

khawatir dengan respon suami jika nanti diminta untuk mengurangi berat 

badannya. Bagi EN, bentuk tubuh saat ini tidak merugikannya dan yang 

paling penting adalah bagaimana EN bisa tetap merasa sehat meski dengan 

bentuk badan yang sekarang. 

 

 3.3.4 Rasa Percaya Diri 

Rasa kepercayaan diri didalam pemikiran seseorang adalah hal yang 

penting, dimana rasa percaya diri ini yang digunakan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan yang diperlukan guna mengatasi perasaan takut dan malu 

saat berhadapan dengan orang lain. Percaya diri dapat dibangun oleh 

seseorang melalui suatu hal yang dianggapnya dapat memberikan rasa 

nyaman saat berhadapan dengan orang lain. 

Rasa percaya diri seseorang didapat melalui berbagai hal yang berbeda 

antar individunya, seperti yang dilakukan oleh informan FF, FF mengaku 

membangun rasa percaya dirinya lewat pemikiran bahwa tubuh obesitas 

adalah tubuh berisi, yang artinya membuat seorang perempuan menjadi lebih 

terlihat seksi dibandingkan dengan perempuan bertubuhu kurus. Oleh karena 

itu, FF tidak ragu untuk menggunakan pakaian yang fit-body layaknya 

perempuan bertubuh lencir ditiap ada momen acara. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

84 
 

“Aku seh pede-pede aja ya mbak, wong kalau pakai baju jadi 
lebih mbentuk badane kan ya hahaha.. jadi ya aku berani aja 
pakai ketat-ketat gitu sing kayak itulo mbak.. model duyung 
ikulo bawahe. Apalagi kalau mau kondangan, yo nggak mau 
kalah cetar aku ya.” (Informan FF) 

  

Berbeda dengan FF, hal yang bertolak belakang diungkapkan oleh DR 

dan RY yang tidak merasa percaya diri dengan penampilan yang ia miliki 

sekarang dan memilih menutupi bentuk badannya dengan menggunakan 

pakaian atau busana yang sesuai dengan ukuran bentuk tubuhnya atau bahkan 

naik satu ukuran dari ukuran baju sebenarnya. DR dan RY menyadari 

kekurangan pada bentuk tubuhnya yang merasa sangat besar dan tidak ingin 

terlihat seperti menonjolkan bentuk tubuhnya yang penuh dengan lipatan 

lemak. Cara DR dan RY untuk menyiasatinya adalah dengan menggunakan 

pakaian yang dapat menyamarkan dirinya agar terlihat ramping adalah dengan 

menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna gelap. 

“Nggak pedelah aku, apalagi kalau uda ada acara-acara 
formal gitu dari kantor, missal disuruh pakai kebayalah roklah 
apalah, bingung aku itu. Ngerasa pakai ini nggak cocok, itu 
nggak cocok.” (Informan DR) 

 

Sedangkan rasa percaya diri yang dimiliki EN dan NN adalah dengan 

menjadi dirinya sendiri, mereka mengaku jika perkataan orang lain hanya 

dijadikan sebagai candaan atau lelucon untuk meramaikan suasana dan tidak 

dijadikan sebagai hal yang serius sampai membuat mereka tersinggung, 

mereka percaya apa yang ada didalam diri mereka itu yang terbaik untuk 

mereka. EN dan NN menyadari jika setiap orang mempunyai kekurangan dan 

kelebihan sehingga mereka menjadikan kekurangan tersebut menjadi 

kelebihan yang dapat membuatnya untuk membangun rasa percaya diri. 

“Ya pede aja, mbak. Namanya juga wanita kalau sudah nikah 
apalagi umur segini yawes gini ini kan biasane. Biasa aja. 
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Kalau ada yang nyindir-nyindir gitu gak perlu diambil hati 
pokoknya.” (Informan EN) 

 

 Hal yang berbeda disampaikan oleh AW, dan AK. Mereka mengaku 

tidak pede dengan bentuk tubuhnya setelah menikah, mereka merasa malu jika 

harus bertemu orang lain, namun lewat diet yang memberikan hasil sedikit-

sedikit membuat keduanya mulai mendapat kepercayaan dirinya kembali. 

“Nggak, nggak pede blas aku. Kalau ada acara reuni kemarin 
misale, mentolo gak dateng aku, mbak. Malu eh yoopo. Biyen 
gimana saiki gimana… tapi semenjak diet ini kan mulai 
kelihatan hasilnya, ya lumayan juga pedenya. Pokoke kalau 
beratku makin turun yam akin pede. hahaha.” (Informan AK) 

 

 Meski keduanya merasa tidak percaya diri terhadap bentuk tubuhnya, 

namun nyatanya informan AW dan AK tidak pernah ketinggalan dalam 

urusan  fashion. Seperti yang dilakukan AW yang tetap bisa memadu 

madankan pakaian agar terlihat lebih trendy namun tidak menonjolkan 

kegemukan yang dimilikinya. 

 

3.3.5 Penerimaan Ukuran Tubuh 

Penerimaan ukuran tubuh membuat beberapa perempuan menikah 

yang tengah mengalami obesitas merasa tidak percaya diri dengan kegemukan 

yang mereka alami, rasa tidak nyaman dan ketakutan akan penyakit mulai 

muncul karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor usia. Beberapa 

diantara mereka merasa bahwa obesitas dapat membahayakan nyawa dan 

menurunkan angka harapan hidup. Selain itu, ketidaknyamanan akan obesitas 

juga dirasakan karena dapat memengaruhi dunia kerja, atau bahkan juga 

menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Namun tidak semua 

perempuan menikah memiliki perasaan demikian, karena dipengaruhi oleh 
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banyak faktor, perempuan yang telah menikah juga menerima atau tidak 

mempermasalahkan dan bahkan lebih percaya diri dengan bentuk tubuhnya 

yang sekarang. 

Permasalahan di dalam rumah tangga, disampaikan oleh informan AK. 

AK merasa sering kurang percaya diri jika di depan suami, AK juga merasa 

bahwa teman-teman kantor dari sang suami lebih cantik dibanding dirinya, hal 

ini dikarenakan tubuh AK yang sudah tidak seideal dulu saat sebelum 

menikah. Dengan tubuh yang sekarang AK merasa tidak bisa 

mengekspresikan stylenya dalam berpakaian. AK mengaku lebih susah dalam 

memilih baju karena selain keterbatasan baju untuk perempuan gemuk, AK 

juga merasa semua baju yang melekat pada tubuhnya menjadi tidak ada yang 

cocok. 

“Milih baju jadi uangel, mbak. Modele lak itu-itu aja… gak 
kayak dulu, lak dulu kan meski pakai yang murah-murah tetep 
keliatan mewah, lah kalau sekarang masio harganya ratusan 
ribu jadine kayak baju biasa, gak pas kalau dipakai. Ketok 
mbendundut gitu apalagi bagian ini… wes-wes… (menunjuk 
perut).” (Informan AK) 

 

Pemikiran dari informan AK berbeda dengan apa yang diutarakan FF, 

FF berpikir dengan tubuh barunya tersebut, membuatnya menjadi semkain 

percaya diri dan merasa lebih disayang oleh suami. FF tidak 

mempermasalahkan soal pakaian yang ia kenakan, menurut FF telah banyak 

toko yang menjual baju-baju plus size di jaman sekarang, mulai dari toko 

online sampai offline. Bagi FF, penampilan adalah hal nomor sekian setelah 

kebutuhan keluarganya terpenuhi. Oleh karena itu, FF mensyukuri segala 

keadaannya saat ini, salah satunya dengan cara merasa lebih percaya diri 

dengan tubuhnya yang sekarang. 

“Aku sukaan gini eh, mbak. Lebih berisi. Sekarang kan laki-
laki itu lebih suka yang berisi hahaha. Suamiku juga bilang 
“wes gini ae gak usah diet-dietan”. Jadi yawes gini aja mbak, 
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gak kepikiran diet, disyukuri ae. Kalau perkarabaju saiki loh 
wes banyak mbak, opo maneh di instagram iku jual baju gede-
gede, buat ibu hamil juga ada kok. Model-modele yo gak kalah 
sama sing langsing-langsing.” (Informan FF) 

 

Pemikiran FF mengenai model pakaian ternyata tidak jauh berbeda 

dengan pemahaman NN, bagi NN pakaian hanyalah penutup tubuh dan tidak 

perlu dipermasalahkan. NN sendiri mengaku sangat jarang membeli pakaian, 

ia bahkan mengaku tidak tahu soal tren baju yang saat ini tengah ramai 

dipakai. NN hanya membeli pakaian saat menjelang hari raya idul fitri, itupun 

jika suami mendapat gaji lebih. Jika tidak, NN hanya akan membelikan baju 

untuk dua anaknya saja. 

“kalau baju seh gak ada masalah, sing penting sek bisa 
dipakai, mbak. Wong ya beli lo paling mek lebaran tok, mbak. 
Ikupun lak gajine suamiku lebih-lebih, lak nggak yowes buat 
anak-anak iki ae, aku pakek baju sing dulu, paling ganti 
celanane ae yang ganti.” (Informan NN) 

 

Bagi perempuan yang telah menikah, hal yang paling ditakuti dari 

obesitas tidak lagi perkara penghambat dari pergaulan melainkan momok 

yang paling menyeramkan dari obesitas yakni penyakit yang dapat 

ditimbulkannya. Delapan dari sepuluh informan, yakni informan SM, DM, 

DN, AW, AK, RN, EN, dan DR mengaku cemas akan bahaya yang 

ditimbulkan oleh kegemukan yang tengah mereka alami saat ini, namun bagi 

EN yang belum merasakan dampak kesehatan langsung dari obesitas ini 

membuatnya tidak ingin melakukan tindakan apapun guna mengurangi berat 

tubuhnya. Tetapi tidak dipungkiri jika EN merasa takut akan penyakit yang 

tiba-tiba menyerangnya. Ketakutan EN didasari oleh pengalaman dari 

tetangga sebelah rumah yang meninggal secara mendadak karena sesak nafas, 

hal tersebut diyakini EN dikarenakan obesitas yang dialami oleh tetangganya 

tersebut. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



 
 

88 
 

“Iyo, mbak shella. Wedi aku juga lak kayak gini terus ini. 
Tetanggaku sebelah rumah ini yo barusan meninggal karena 
sesak nafas. Padahal gak punya riwayat asma jare keluargane 
itu, mbak. Ya mungkin karena orangnya guwemuk itu ya mbak. 
Makanya takut saya kalau tiba-tiba begitu.” (Informan EN) 

 

Meski telah ada contoh kasus yang menimpa tetangganya, EN 

mengaku belum ada niat untuk berdiet guna mengatasi obesitas yang 

dialaminya, EN memasrahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan YME, EN 

meyakini bahwasannya umur adalah Tuhan yang menentukan. Selama EN 

masih bisa beraktifitas sehari-hari, EN tetap nyaman dengan tubuhnya saat ini 

dan tidak ada niat untuk melakukan upaya diet. 

Penerimaan ukuran tubuh juga bisa menjadi sebuah kendala bagi 

seseorang saat menjalankan kegiatan sehari-harinya, hal tersebut dialami oleh 

DM, DM mengaku ketika bangun tidur, DM merasakan nyeri atau kram pada 

bagian telapak kakinya. Menurut DM rasa nyeri yang dirasakannya 

diakibatkan oleh berat tubuh DM yang semakin berat sehingga mempengaruhi 

kakinya sehingga menyebabkan tidak dapat menopang tubuh DN secara 

sempurna dan akan menambah beban atau tekanan pada lutut dan pergelangan 

kaki. DM juga mengaku jika ia menjadi mudah lelah bukan hanya ketika 

berjalan, namun juga saat melakukan aktifitas yang lain. 

“Kalok pas bangun tidur aja mbak shella, kaki itu rasane nyeri 
giringgingen gitu itulo. Ya bee itu gara-gara kabotan badane 
bude iki. Makane lak jalan iku ya agak pincang-pincang. 
Makane kalau ke pasar sekarang nyuruh mbak Vicky, soale 
kaki e bude gak kuat.” (Informan DM) 

 

Kendala yang berbeda dirasakan oleh informan AW, AW mengaku 

semenjak menikah dan melahirkan anak laki-laki, berat badan AW melonjak 

drastis. Penampilannya yang berubah total membuat AW menjadi sangat tidak 

nyaman dan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, AW mengaku 
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kepercayaan dirinya menurun, terlebih lagi saat menemui klien. Pekerjaan 

AW sebagai seorang marketing sangat menuntut keindahan dalam 

berpenampilan, karena hal tersebut AW melakukan upaya guna 

mengembalikan kembali tubuh idealnya seperti saat sebelum menikah. 

“Aku gak nyaman banget sama badanku sekarang ini, bener-
bener mempengaruhi aku kalau lagi kerja. Suka sebel sendiri 
sama perut terutama. Makanya aku cari cara-cara itu (diet) 
biar cepet turunnya.” (Informan AW) 

 

Bagi informan AW penampilan bagi perempuan yang telah memiliki 

anak, masih menjadi sebuah prioritas karena biar bagaimanapun juga dirinya 

tetaplah seorang perempuan. Bukan hanya demi penampilan, kesehatan adalah 

hal terpenting dari upayanya dalam menjalankan diet. AW merasa sangat 

cemas akan bahaya yang bisa ditimbulkan dari obesitas. Pekerjaannya yang 

tidak pernah bisa lepas dari gadget, membuat AW sering mendapat informasi-

informasi seputar bahaya obesitas. Lewat pengetahuannya tersebut, AW 

semakin yakin untuk terus melanjutkan usaha diet. 

 

3.4 Tindakan Perempuan Menikah Terhadap Tubuh Obesitasnya 

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang tentu memiliki faktor 

ataupun latar belakang yang mempengaruhi seseorang tersebut mengambil 

tindakan itu. Keputusan ini tentu tidak luput dari faktor lingkungan, budaya, 

pengalaman, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan perempuan-perempuan 

menikah yang tengah mengalami obesitas, adanya perbedaan bentuk tubuh 

saat setelah menikah dan sebelum menikah tentu berpengaruh terhadap 

kehidupannya. Namun sebagai seorang istri atau bahkan seorang ibu membuat 

perempuan menikah tidak bisa bebas untuk merawat bentuk tubuhnya agar 

kembali ke bentuk sebelumnya. Perempuan yang telah menikah akan 

diberikan tugas dan kewajiban yang lebih banyak disbanding sebelum ia 
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menikah. Tanggung jawabnya sebagai perempuan tidak lagi melulu tentang 

dirinya saja, melainkan untuk suami atau bahkan anaknya. 

Pada kasus bagaimana perempuan menikah mengambil tindakan untuk 

mengatasi obesitas yang dialaminya ini terdapat dua tindakan yang diambil. 

Yang pertama adalah dengan melakukan diet, seperti pengurangan porsi 

makan, pembatasan makanan, atau puasa. Seperti yang dilakukan oleh 

informan SM, DM, AW, DR, RN, RY, dan AK. Ketujuh informan tersebut 

melakukan diet dengan caranya masing-masing, seperti yang dilakukan oleh 

informan DM, demi menjaga kesehatan tubuhnya diusia setengah abad, DM 

melakukan puasa senin-kamis untuk membatasi makannya. DM juga mulai 

belajar untuk tidak memakan gorengan ataupun jajanan pinggir jalan dan 

memilih untuk memasak sendiri jajanan yang diinginkan, menurut DM cara 

seperti itu efektif untuk menjaga kebugaran tubuhnya dan DM menerima 

bonus dengan berkurangnya berat badan. 

“Ya apa ya… bukan diet. Tapi bude kan puasa senin-kamis, 
terus makannya itu dikurangi yang gorengan-gorengannya. 
Kalau pengen jajan itu masak sendiri biar lebih sehat. Ya 
Alhamdulillah bude berkurang (berat badan) loh ini, mbak. ” 
(Informan DM) 

 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan AW. Dengan diet 

DEBM yang saat ini dilakukannya. Lebih lanjut AW menjelaskan bagaimana 

diet DEBM (Diet Enak Bahagia Menyenangkan) ia mulai. Berawal dari 

seringnya AW berseluncur di dunia maya, seperti instagram. AW lebih 

banyak mengumpulkan info di internet dan juga teman-teman lain yang 

menjalankan det DEBM tersebut. AW mengaku menghindari segala bentuk 

nasi dan mi, serta karbo-karbo lain digantikan dengan berbagai olahan telur, 

lewat dietnya tersebut AW telah berhasil mengurangi 10 kilogram berat 

badannya semenjak melahirkan anak semata wayangnya. AW mengaku sangat 
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keberatan dengan obesitas yang dialaminya saat ini, terutama dalam bidang 

pekerjaannya sebagai wanita karir. Bagi AW perempuan yang telah menikah 

tetaplah seorang perempuan yang harus bisa merawat diri tanpa harus 

melupakan kewajibannya sebagai istri atau ibu. Jadi menurut penuturan AW, 

perempuan menjadi makhluk yang kuat karena kemampuannya dalam 

menangani segala tugas dan kewajibannya. 

“Aku sekarang lagi diet DEBM. Tau gak diet DEBM? Ituloh 
mbak yang sekarang banyak di instagram-instagram. Jadi kita 
makan pokoknya diganti telur. Nasi, mi itu gak boleh harus 
dihindari. Tapi kalo mau makan goring-goreng gak papa. Aku 
cocok sama DEBM ini, dulu sempet diet mayo tapi gak efektif, 
jadinya gak berkurang sama sekali beratku.” (Informan AW) 

 

Perbedaan pengambilan tindakan dalam menangani obesitas yang 

dialami perempuan menikah lainnya adalah dengan tidak melakukan apapun 

terhadap berat badannya, seperti yang dilakukan oleh informan FF, NN, dan 

EN. Bagi ketiga informan tersebut, bentuk tubuh yang sekarang merupakan 

anugerah dari Tuhan dan harus tetap disyukuri tanpa harus merubah 

bentuknya selama tetap sehat dan bisa beraktifitas. Seperti penuturan 

informan FF yang mengaku tidak ada pikiran untuk menurunkan berat 

badannya dikarenakan tidak terdapat masalah apapun dengan ukuran 

tubuhnya saat ini. FF juga merasa lebih percaya diri dengan tubuhnya yang 

sekarang. Tidak adanya tuntutan dari suami juga membuat FF semakin yakin 

dengan tetap mempertahankan obesitasnya yang sekarang. 

“Aku sukaan gini eh, mbak. Lebih berisi. Sekarang kan laki-
laki itu lebih suka yang berisi hahaha. Suamiku juga bilang 
“wes gini ae gak usah diet-dietan”. Jadi yawes gini aja mbak, 
gak kepikiran diet, disyukuri ae.” (Informan FF) 

 

Keputusan yang diambil FF untuk tetap mempertahankan ukuran 

tubuhnya saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah dari 
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respon suami yang tidak ingin FF untuk melakukan diet dan lebih 

memfokuskan diri untuk merawat keluarga. Hal yang tidak jauh berbeda juga 

dirasakan oleh NN, NN mengungkapkan bahwasannya tubuhnya saat ini 

adalah berkah dari Tuhan yang tidak untuk dirubah, kalaupun berat badannya 

kelak turun NN merasa itu sudah kehendak Tuhan. Yang harus dilakukan 

menurut NN adalah mengutamakan kehidupan keluarga kecilnya, terutama 

anaknya. Dalam kasus NN, hal ekonomi sangat berpengaruh besar dalam 

tindakannya untuk tetap memilih obesitas dibandingkan melakukan upaya 

guna mengurangi berat tubuhnya. NN mengaku tidak punya pikiran untuk 

merawat tubuhnya dikarenakan masih banyak hal yang menurutnya lebih 

penting yang harus dilakukan ketimbang memikirkan diet untuk dirinya 

sendiri. 

“Diet gimana? Enggak, nggak kepikir seh kalau aku. Wong 
buat sekolah anak dua ini ae untung-untungan kok, mbak. 
Nggak mikir itu dulu, sing penting anak-anakku dulu.” 
(Informan NN) 

 

Dengan tindakan yang dilakukan oleh informan NN, obesitas bukan 

lagi sesuatu yang mengerikan, karena bagi NN melihat keluarganya dalam 

kesulitan yang dikarenakan ekonomi yang menjeratnya adalah sebuah momok 

yang mengharuskan NN harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, 

terutama dalam mengalokasikan uang yang didapat dari sang suami. 
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Tabel 3.4 

 Kategorisasi Perempuan Menikah Obesitas 

Tingkat 

Obesitas 

Usia Pemahaman Obesitas 

I < 40 tahun Keadaan tubuh yang dipenuhi lemak yang dapat 

merugikan diberbagai aspek kehidupan dan 

membuat penampilan menjadi tidak menarik 

II < 40 tahun Tubuh gemuk yang dapat memperburuk 

penampilan dan juga menurunkan tingkat 

kepercayaan diri seseorang 

 

 

III 

< 40 tahun Kegemukan merupakan suatu tubuh yang 

menarik dan tidak perlu dipermasalahkan karena 

merupakan suatu anugerah 

>  40 tahun Keadaan yang dapat membahayakan tubuh 

karena merupakan suatu sarang dari penyakit 

yang mematikan 
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Matriks Penjabaran Konstruksi Sosial Obesitas Pada Perempuan Menikah  

   KONSEP PERNYATAAN INFORMAN 

SM AW AK RY DR DN DM EN FF NN 

1. Pemahaman 
perempuan 
menikah 
tentang 
obesitas 
1.1 Awal 

mula 
mengala
mi 
obesitas 
 

Sejak 
memakai 
KB 

Sejak 
melahirk
an dan 
memakai 
KB 

Sejak 
melahir
kan 
anak 
pertama 

Sejak 
menika
h dan 
jajanan 
yang 
tidak 
baik 

Sejak 
menikah 
karena 
tidak 
adanya 
pembatas
an jam 
makan 

Sejak 
melahirk
an anak 
kedua 

Sejak 
setelah 
menikah 
dan 
tidak 
terkontr
olnya 
pola 
makan 

Sejak 
melahirk
an dan 
tidak bisa 
mengontr
ol 
makanan 

Sejak 
melahir
kan 
anak 
kedua 
dan 
penggu
naan 
KB 

Sejak 
melahirk
an anak 
pertama 

1.2 Kondisi 
lingkung
an sekitar 

Suami 
kerap 
menyinggu
ng soal 
badannya 
yang 
semakin 
berat   

Teman-
teman 
kantor, 
suami, 
dan 
keluarga 
menduku
ng diet 
yang 
dilakuka
n  

Suami 
tidak 
menunt
ut, tapi 
ibu-ibu 
arisan 
kerap 
menyin
ggung 
agar 
melaku
kan diet 
karbo.  

Keluarg
a 
terutam
a orang 
tua 
sering 
memint
a agar 
bisa 
mengur
angi 
berat 
badan 
dengan 
mengur
angi 
makan 
dan 
lebih 
memilih 
makana
n sehat

Suami 
dan anak 
sering 
menyuru
h untuk 
berdiet 
dengan 
melakuk
an 
olahraga  

Suami 
dan 
anak-
anaknya 
memberi 
tegurand
an 
nasihat 
untuk 
mengont
rol pola 
makan 
dengan 
baik dan 
sering 
konsulta
si ke 
dokter 

Anak 
meminta 
untuk 
melakuk
an puasa 
demi 
menjaga 
kesehata
n agar 
tidak 
seperti 
suaminy
a yang 
telah 
terkena 
diabetes 

Suami 
tidak 
memper
masalahk
an, 
namun 
omongan 
dari para 
tetangga 
yang 
sering 
menyindi
r dan 
hanya 
dianggap 
sebagai 
bahan 
bercanda
an 

Ibunya 
sering 
menyin
ggung 
tubuh 
FF yang 
semakin 
lama 
semakin 
besar, 
namun 
FF 
mengan
ggap 
suami 
lebih 
suka 
dengan 
tubuhny
a yang 
sekaran
g

Tidak 
pernah 
mendeng
ar 
omongan 
soal 
bentuk 
tubuhnya 
dan 
merasa 
nyaman 
saja 

1.3 Kondisi 
sosial 
ekonomi 

Cukup, 
namun 
tetap 
bekerja 
membantu 
suami 

Lebih 
dari 
cukup, 
gaji dari 
bekerja 
sebagai 
marketin

Lumaya
n 
terpenu
hi 
cukup 
dari gaji 
suami 

Kumula
si gaji 
dari diri 
sendiri 
dan 
suami 
dirasa 

Sangat 
berkecuk
upan, 
tidak 
merasa 
kekurang
an dari 

Tidak 
merasa 
kekuran
gan 

Cukup 
untuk 
kehidup
an 
berdua 
bersama 
suami 

Merasa 
cukup 
berkat 
gaji 
kedua 
belah 
pihak, 

Cukup 
dengan 
gaji 
gabunga
n 
berduab
ersama 

Merasa 
kekurang
an dalam 
memenu
hi 
kebutuha
n 
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g sendiri 
cukup 
besar 

cukup 
terpenu
hi 

segi 
ekonomi 

baik 
suami 
maupun 
dirinya 

suami keluarga 

1.4  Dampak 
obesitas 
bagi 
kesehata
n 

Merasa 
mudah 
lelah dalam 
beraktifitas 

Cepat 
lelah jika 
berjalan 

Mengal
ami 
sakit 
pada 
punggu
ng 

Sulit 
memilik
i 
keturun
an 

Mudah 
lelah dan 
sering 
nyeri di 
bagian 
kaki 

Mengala
mi 
diabetes 

Merasak
a sakit 
pada 
persendi
an otot 
kaki 

Belum 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

1.5 Pemaha
man 
tubuh 
obesitas 

Badan 
gemuk 
yang 
dipenuhi 
lemak, 
tidak bagus 
untuk 
penampilan 
dan sarang 
penyakut 

Kondisi 
tubuh 
tidak 
sehat dan 
berlemak 
keadaan 
tubuh 
yang 
banyak 
mendata
ngkan 
kerugian 

Gemuk 
yang 
berlebih
an dan 
kondisi 
tubuh 
yang 
tidak 
sehat  

Tidak 
sesuain
ya berat 
badan 
yang 
berlebih 
dengan 
tinggi 
badan.  

Kondisi 
abnormal 
yang 
mengaki
batkan 
gemuk 
berlebiha
n dan 
menimbu
lkan 
penyakit 

Keadaan 
yang 
mem 
buat 
seseoran
g 
menjadi 
sulit 
beraktifi
tas 
karena 
berat 
badan 
yang 
berlebih
an 

Tubuh 
yang 
banyak 
penyakit
nya 

Tubuh 
gemuk 
yang 
berlebiha
n 

Tubuh 
yang 
berisi 

Tubuh 
gemuk 

   KONSEP PERNYATAAN INFORMAN 

SM AW AK RY DR DN DM EN FF NN 

2.  Motif  yang 
melatarbelakan
gi perempuan 
menikah 
obesitas 
mengambil 
tindakan 
2.1  Memaha

mi status 
diri 
sebagai 
perempu
an dan 
sebagai 
istri/ibu 

Sebagai 
istri, ibu, 
dan wanita 
karir 
membuat 
SM tidak 
melupakan 
kebutuhan 
dirinya 
sebagai 
perempuan 

Sebagai 
perempu
an yang 
banyak 
menghab
iskan 
waktuny
a bekerja 
di luar 
rumah 
membuat 
statusnya 
sebagai 
istri dan 
ibu harus 
dibantu 

Sebagai 
ibu 
rumah 
tangga 
membua
t AK 
memilik
i banyak 
waktu 
untuk 
keluarga 
dan juga 
dirinya 
sendiri 

Sebagai 
seorang 
istri 
yang 
belum 
dikaruni
ai anak 
membu
at RY 
memilik
i waktu 
lebih 
luang 
untuk 
memper
hatikan 

Sebagai 
perempu
an 
menikah 
yang 
bekerja 
di luar 
rumah 
membuat 
DR 
memakai 
jasa 
ART. 
Namun 
karena 
kesibuka

Sebagai 
istri dan 
ibu dari 
anak-
anak 
yang 
sudah 
berkelua
rga 
membua
t DN 
menjadi 
bisa 
sepenuh
nya 
menguru

Sebagai 
istri dan 
ibu dari 
anak-
anak 
yang 
sudah 
berkeluar
ga 
membuat 
DM 
menjadi 
bisa 
sepenuhn
ya 
menguru

Sebagai 
seorang 
istri, ibu, 
dan 
pekerja 
di luar 
rumah 
membuat 
EN tidak 
lagi 
memikir
kan 
kebutuha
nnya 
sebagai  
seorang 

Sebagai 
istri dan 
ibu, FF 
mengaku 
lebih 
penting 
untuk 
menguru
s 
keluarga 

Sebaga
i ibu 
rumah 
tangga, 
FF 
merasa 
keluarg
a 
adalah 
segalan
ya. 
Tidak 
ada 
waktu 
untuk 
memiki
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ART. 
Hal ini 
membuat 
AW 
harus 
lebih 
intens 
meluang
kan 
waktu 
untuk 
merawat 
dirinya 
sendiri 

kebutuh
annya 
sendiri 
sebagai 
peremp
uan 

nnya, DR 
sampai 
tidak 
sempat 
untuk 
memikir
kan 
dirinya 
sendiri 

s diri 
sendiri 

s diri 
sendiri 

perempu
an 

rkan 
kebutu
hannya 
sendiri 

2.2 Pandang
an 
perempu
an 
menikah 
tentang 
obesitas 

Memandan
g obesitas 
sebagai 
sesuatu 
yang 
membuat 
susah baik 
untuk 
penampilan 
maupun 
kesehatan 

Memand
ang 
obesitas 
sebagai 
keadaan 
yang 
merugika
n 
diberbag
ai aspek 
kehidupa
n 

Meman
dang 
obesitas 
sebagai 
keadaan 
yang 
membua
tnya 
selalu 
dipenuh
i rasa 
cemas  

Meman
dang 
obesitas 
sebagai  
penyeba
b 
sulitnya 
memilik
i 
keturun
an dan 
menimb
ulkan 
banyak 
penyaki
t 

Memand
ang 
obesitas 
sebagai 
sarang 
penyakit 
bagi 
tubuh 

Memand
ang 
obesitas 
sebagai 
tubuh 
yang 
tidak 
sehat 
dan 
buruk 
bagi 
penampi
lan 

Memand
ang 
obesitas 
sebagai 
beban 
yang 
menyiksa 
karena 
menimbu
lkan 
banyak 
persoalan 
terhadap 
kesehata
n 

Memand
ang 
obesitas 
sebagai 
hal yang 
wajar 
dan  
merupak
an 
anugerah 
dari 
Tuhan 
yang 
patut 
disyukuri 

Memand
ang 
obesitas 
sebagai 
“the new 
sexy” 
bagi 
tubuhnya 
dan 
merupak
an 
lambang 
kemakm
uran 

Meman
dang 
obesita
s 
sebagai 
hal 
yang 
wajar 
dan  
bentuk 
keberh
asilan 
dari 
peremp
uan 
yang 
telah 
menika
h 

2.3 Respon 
suami 
terhadap 
obesitas 
istri 

Tidak 
menuntut 
istri untuk 
berdiet 

Suami 
sering 
protes 
terhadap 
bentuk 
tubuh 
yang 
sekarang 

Tidak 
pernah 
menunt
ut untuk 
mengur
angi 
berat 
badan 

Tidak 
ada 
tuntutan 
dari 
suami 
untuk 
berdiet 

Suami 
sering 
menyindi
r agar 
DR 
segera 
berdiet 

Suami 
tidak 
pernah 
menuntu
t tapi 
anak-
anaknya 
yang 
protes 

Tidak 
ada 
tuntutan 
dari 
suami 
untuk 
mengura
ngi berat 
badan 

Suami 
tidak 
pernah 
membah
as soal 
bentuk 
tubuh 

Suami 
tidak 
memperb
olehkan 
untuk 
berdiet 
dan 
menduku
ng 
bentuk 
tubuh 
yang 
sekarang 

Tidak 
ada 
tuntuta
n dari 
suami 

2.4 Rasa 
Percaya 
Diri 

Kurang 
percaya diri 

Tidak 
percaya 
diri 
sampai 
dengan 
mulai 
ada 

Tidak 
percaya 
diri 
sampai 
dengan 
mulai 
ada 

Kurang 
percaya 
diri 

Tidak 
percaya 
diri 

Tidak 
percaya 
diri 

Percaya 
diri 

Percaya 
diri 

Percaya 
diri 

Percay
a diri 
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penuruna
n berat 
pada 
badannya 

penurun
an berat 
pada 
badanny
a 

2.5 Penerima
an 
Ukuran 
Tubuh 

-Awalnya 
tidak 
percaya diri 
sampai 
dengan 
suami 
meyakinka
n dan mulai 
adanya 
perubahan 
pola makan 
yang 
membuat 
SM 
berkurang 
berat 
badannya 
- Keluarga, 
terutama 
ibunya 
sering 
mempering
atkan agar 
berdiet 
- merasa 
kesulitan 
dalam 
mencari 
baju 

-
Awalnya 
tidak 
menerim
a dan 
sempat 
stress 
karena 
kenaikan 
berat 
badannya 
yang 
signifika
n 
memeng
aruhi 
dunia 
kerjanya,
namun 
setelah 
mendapa
t diet 
yang 
tepat 
AW 
mulai 
terbiasa 
dan 
semakin 
percaya 
diri 
karena 
dietnya 
mulai 
membua
hkan 
hasil 
-  
Keluarga
, 
terutama 
ibunya 
sering 
memperi
ngatkan 
untuk 
berdiet 
 

- 
AK 
merasa 
cemas 
dengan 
bentuk 
tubuhny
a 
sampai 
dengan 
dietnya 
membua
hkan 
hasil ia 
mulai 
bisa 
menjala
ni 
hidupny
a 
dengan 
lebih 
termotiv
asi lagi 
- 
keluarga 
suami 
(adik 
ipar) 
sering 
member
i 
masuka
n untuk 
diet 

- 
RY 
merasa 
takut 
tubuhny
a 
mengha
mbat 
dalam 
memilik
i anak, 
namun 
berkat 
konsult
asinya 
bersama 
dokter 
membu
atnya 
lebih 
bisa 
meneri
ma 
dengan 
meruba
h pola 
makann
ya 
- 
Keluarg
a tidak 
pernah 
memba
has soal 
bentuk 
tubuh 
-  
Selalu 
kesusah
an 
mencari 
baju 
yang 
seukura
n drinya 

- 
Ketidak 
percayaa
n diri 
yang 
dirasakan
nya  
membuat 
DR 
semakin 
yakin 
untuk 
menguba
h 
kebiasaa
nnya 
yang 
“nakal” 
dan 
menggan
ti dengan 
pola 
makan 
yang 
lebih 
sehat 
-  
Anak-
anaknya 
meminta 
agar ia 
olahraga 
- 
Tidak 
percaya 
diri 
memakai 
baju 
yang 
aneh-
anneh 

- 
Merasa 
tidak 
nyaman 
dengan 
tubuh 
yang 
sekarang 
karna 
penyakit
yang 
ditimbul
kan, 
oleh 
karena 
itu DN 
mencoba 
berbagai 
cara 
untuk 
berdiet  
-  
Anak-
anaknya 
meminta 
untuk 
melakuk
an diet 
sehat 
demi 
kesehata
n 
- 
Merasa 
susah 
dan 
mahal 
dalam 
urusan 
membeli 
pakaian 

- 
Kegemuk
an yang 
dirasakan 
membuat 
badannya 
menjadi 
lebih 
berat 
sehingga 
mengang
gu 
aktifitasn
ya. DM 
juga 
meyakini 
kegemuk
an 
tersebut 
dapat 
memenga
ruhi 
angka 
harapan 
hidup 
seseoran
g 
-  
Keluarga 
tidak 
pernah 
membaha
s soal 
bentuk 
tubuh 
-  
Sering 
melihat 
info-info 
positif 
dan 
negatif 
seoutar 
kegemuk
an di hp 
 
 

- 
Kegemu
kan 
dianggap 
sebagai 
hal yang 
wajar 
bagi 
perempu
an, 
dengan 
begitu 
tubuhnya 
sekarang 
tidak 
dipermas
alahkan 
- 
Keluarga 
tidak ada 
yang 
membah
as soal 
kegemuk
an, 
sindiran 
orang 
dijadikan 
sebagai 
candaan 
- 
Cukup 
dengan 
mensyuk
uri 
keadaan 
sekarang 
- 
Tidak 
ada 
hambata
n di 
dunia 
kerja 

- 
Merasa 
lebih 
percaya 
diri 
dengan 
tubuh 
yang 
sekarang 
- 
Ibunya 
pernah 
menyindi
r soal 
tubuhnya 
tapi 
diabaikan 
- 
Tidak 
merasa 
kesulitan 
dalam 
urusan 
berpakaia
n 

- 
Obesita
s yang 
ada 
pada 
dirinya 
diangg
ap 
sebagai 
anuger
ah 
yang 
harus 
disyuk
uri 
- 
Keluar
ga 
meneri
ma saja 
dan 
tidak 
pernah 
memba
has 
soal 
bentuk 
badann
ya 
- 
Tidak 
mempe
rmasal
ahkan 
bentuk 
badann
ya 
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KONSEP 

 

PERNYATAAN INFORMAN 

SM AW AK RY DR DN DM EN FF NN 

3.   Tindakan 
perempuan 
menikah 
terhadap tubuh 
obesitasnya 

Melakukan 
diet rendah 
kalori 

Melakuk
an diet 
DEBM 
(diet 
enak 
bahagia 
dan 
menyena
ngkan) 

Melaku
kan diet 
karbo 

Melaku
kan diet 
sesuai 
gizi dari 
dokter 

Pengontr
olan jenis 
makanan 
yang 
dimakan 
dan 
olahraga 

Melakuk
an 
pembata
san jam 
makan 

Melakuk
an puasa 
senin dan 
kamis 
secara 
rutim 

Tidak 
melakuk
an 
tindakan 
apapun 

Tidak 
melakuka
n 
tindakan 
apapun 

Tidak 
melaku
kan 
tindaka
n 
apapun 
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Matriks Konstruksi Sosial Obesitas pada Perempuan Menikah 

 

 
Informan 

Proses Konstruksi  
Hasil Konstruksi Ekstrernalisasi Objektivasi Internalisasi 

SM Obesitas merupakan hal 
yang wajar bagi 
perempuan menikah akibat 
proses dari pemakaian KB 

Obesitas membuat 
kepercayaan dirinya 
menurun dalam  dunia 
kerja dan adanya desakan 
suami dalam memperkecil 
bentuk tubuh 

Obesitas merupakan hal 
yang harus dihilangkan 
meski pada perempuan 
yang telah menikah karena 
sangat mengganggu 
diberbagai aspek 
kehidupan sosialnya 

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 

AW Obesitas merupakan 
penyakit 

Obesitas membuat dirinya 
tidak nyaman terutama saat 
bekerja dan beraktifitas 
didukung adanya ajakan 
suami, keluarga, dan teman 
untuk melakukan diet

Obesitas bukan suatu hal 
yang baik dan harus sebisa 
mungkin untuk dihindari 
dengan cara melakukan 
diet meski sudah memiliki 
keluarga

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 

AK Obesitas adalah hal yang 
wajar karena dampak dari 
melahirkan seorang anak 

Obesitas membuat 
kepercayaan diri menurun 
dan membuatnya cemas 
akan kesetiaan suami  

Obesitas dapat 
menimbulkan masalah 
dalam kehidupan 
pernikahan 
karenamembuat rumah 
tangga tidak harmonis 

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 

RY Obesitas merupakan hal 
yang tidak perlu 
dipermasalahkan karena 
beauty has no size 

Obesitas menjadi penyebab 
utama dalam susahnya 
mendapat keturunan 

Kegemukan berlebihan 
menyebabkan dampak 
negatif bagi hormon dalam 
tubuhnya hingga sulit 
untuk hamil 

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 

DR Obesitas adalah keadaan 
yang timbul dari kebiasaan 
makan yang buruk dan 
dapat memperlambat gerak 
tubuh dan berdampak bagi 
kesehatan 

Obesitas menjadikannya 
lambat dalam  beraktifitas 
dan juga adanya protes dari 
suami bahkan anak-
anaknya untuk 
menurunkan berat badan

Obesitas merupakan hal 
yang mendatangkan 
banyak dampak buruk 
dibanding positifnya 

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 

DN Obesitas adalah keadaan 
yang timbul dari kebiasaan 
makan yang buruk dan 
dapat memperlambat gerak 
tubuh dan berdampak 
buruk bagi kesehatan 
psikis dan mentalnya 

Obesitas menjadikan 
penampilannya tidak 
menarik dan turunya rasa 
percaya diri karena 
banyaknya teman arisan 
lain yang meski sudah 
berkeluarga tetap dapat 
menjaga bentuk tubuhnya 
didukung dengan adanya 
motivasi dari suami dan 
anak-anaknya untuk 
berdiet 

Obesitas mendatangkan 
banyak kerugian sehingga 
perlu adanya pengontrolan 
makan guna 
menghilangkan status 
obesitas 

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 

DM Obesitas merupakan hal 
yang wajar bagi 
perempuan yang sudah 
berkeluarga apalagi telah 

Obesitas membuatnya 
memiliki penyakit pra 
diabetes dan menyebabkan 
masalah dalam 

Obesitas sangat 
mengganggu kesehatan dan 
dapat mendatangkan 
berbagai macam 

Obesitas dipandang sebagai 
keadaan yang dapat merugikan 
bagi kehidupan 
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berusia tua persendiannya permasalahan bagi 
kesehatannya 

EN Obesitas adalah tubuh 
yang gemuknya berlebihan 
dan menyebabkan 
penyakit 

Obesitas tidak berpengaruh 
terhadap kehidupan 
sosialnya, baik dalam 
pekerjaan maupun dalam 
keluarga tidak ada hal yang 
ditimbulkan oleh obesitas 

Obesitas adalah hal wajar 
yang tidak mengganggu 
namun berbeda lagi jika 
sudah terkena penyakit, 
jadi cukup disyukuri saja 

Obesitas merupakan keadaan 
wajar yang tidak menjadi 
suatu permasalahan 

FF Obesitas menimbulkan 
penyakit 

Tubuh obesitas dipandang 
sebagai “the new sexy” 
sesuai dengan yang ia lihat 
di media sosial dimana 
badan gemuk menjadi 
idaman para lelaki dan 
suaminya juga mendukung 
tubuh barunya sekarang 

Obesitas membuat lebih 
percaya diri dan harus 
dijadikan sebagai suatu 
kelebihan dan dipercaya 
sebagai bentuk 
kebahagiaan dalam 
kehidupan rumah tangga 

Obesitas merupakan keadaan 
yang menguntungkan dan 
suatu bentuk kemakmuran 

NN Obesitas adalah tubuh 
yang gemuk yang biasa 
dialami perempuan 

Obesitas tidak menjadikan 
suatu halangan baginya 
dalam mengurus rumah 
tangga dan keluarganya 

Tubuh obesitas 
membuktikan bahwa ia 
bisa menjalani kodrat 
perempuannya dengan baik 
seperti melahirkan, 
menyusui, dan sebagainya 
yang dapat membuat diriya 
seperti sekarang 

Obesitas merupakan suatu 
bentuk keberhasilanya sebagai 
perempuan 
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         BAB 4 

DISKUSI TEORITIK KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS BAGI 

PEREMPUAN MENIKAH OBESITAS 

 

4.1 Interpretasi Teoritik 

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dan menggambarkan 

bagaiamana konstruksi sosial perempuan menikah mengenai obesitas yang 

tengah dialaminya. Untuk itu data primer dikumpulkan dengan cara 

melakukan wawancara mendalam atau indepth interview kepada 10 orang 

perempuan yang telah menikah dan tengah mengalami kegemukan 

(berdasarkan IMT) baik bekerja maupun tidak bekerja dan baik memiliki anak 

ataupun tidak. Dimana telah dijelaskan oleh peneliti bahwa informan harus 

berdomisili di Surabaya. Pada dasarnya perubahan bentuk tubuh pada saat 

sebelum menikah dan setelah menikah tentu menjadi suatu kecemasan bagi 

diri seorang perempuan karena tidak adanya kesesuaian dengan bentuk tubuh 

yang dia anggap ideal. Hal ini dapat menyebabkan turun atau bahkan 

hilangnya rasa kepercayaan diri meskipun terdapat tanggapan atau perspektif 

lain bahwa tidak masalah jika seorang ibu rumah tangga mengalami tubuh 

yang gemuk atau obesitas. Namun di dalam realitasnya seorang perempuan 

yang telah menikah tidak dapat memberikan seluruh waktunya untuk merawat 

diri sendiri seperti saat sebelum menikah. Hal ini dikarenakan seorang 

perempuan menikah telah menjadi istri atau bahkan ibu yang notabanenya 

merupakan sosok yang sangat memiliki peran dan pengaruh bagi keluarga. 

Disisi lain seorang perempuan menikah tidak bisa bebas melakukan hal-hal 

yang ia inginkan karena diperlukan persetujuan suami yang saat ini 

bertanggung jawab atas dirinya dan juga adanya tanggung jawab untuk 

kebutuhan keluarga. 
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Pada bab yang sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengalaman 

hidup informan awal mula mengalami obesitas yang setelah itu berujung pada 

sebuah pemahaman mengenai obesitas itu sendiri. Pengalaman hidup 

informan yang ditampilkan dalam bentuk profil informan, diharapkan dapat 

mempermudah dalam memahami realitas kehidupan informan serta 

lingkungan sekitar yang mempengaruhi pemikiran mereka. Setelah 

mengamati pengalaman hidup informan, maka bab selanjutnya adalah 

menyajikan sebuah analisis mengenai permasalahan obesitas yang terjadi pada 

kalangan perempuan yang telah menikah. Adapun permasalahan pada 

penelitian ini yakni : Bagaimana perempuan menikah mengkonstruksi 

obesitas yang tengah dialaminya? 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang 

ditemukan konstruksi sosial obesitas pada perempuan menikah. Serta motif 

yang melatarbelakangi perempuan menikah memilih tindakan atas obesitas 

yang dialaminya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann. Menurut Berger terdapat suatu proses dialektis antara individu dan 

masyarakat, yakni hubungan saling untuk membentuk dan juga menentukan. 

Dalam perjalanan pikiran seorang individu yaitu suatu proses eksternalisasi 

yang dimaknai sebuah realitas sosial yang hanya dialami dalam keadaan 

sadar, dalam kehidupan realitas yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

meliputi realitas keluarga, kerja dan juga lingkungan sekitar. Suatu proses 

bahwa individu tengah melakukan suatu adaptasi diri dalam dunia 

sosiokulturalnya. Kemudian individu tersebut melalui proses tahap kedua 

yakni objektivasi, kehadiran relaitas sosial sehari-hari bersifat menekan dan 

mengikat semua orang termasuk pembuatnya, tetapi dianggap sebagai hal 

yang wajar dan pada umumnya diterima begitu saja oleh individu karena 

dihadirkan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan juga kekuasaan, 

dimana dalam proses ini terjadi momen interkasi diri dengan dunia 
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intersubyektif yang terlembagakan dan mengalami proses institusionalisasi. 

Pada tahap berikutnya yakni ketiga adalah proses dimana individu mengalami 

suatu proses internalisasi, dimana realitas tersebut diterima begitu saja oleh 

individu, tetapi apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan awal, 

individu cenderung akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan 

mengotakkannya dalam realitas yang ada. Pada intinya proses ini merupakan 

momen identifikasi diri di dalam dunia sosiokultural. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari ketiga proses tersebut 

cara berfikir tentang suatu makna realitas sosial yang dijabarkan oleh Peter 

L.Berger dan Thomas Luckman adalah suatu cara individu mengkonstruksi 

dirinya secara sosial yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat proses tersebut 

tidak semuanya diungkap dengan sempurna dan juga sama oleh tiap individu. 

Bahkan setelah melalui tiga proses tersebut individu dapat mengkonstruksi 

suatu realitas sosial yang dialaminya secara berbeda-beda, tergantung dari 

bagaimana lingkungan sekitar atau masyarakat dan juga dunia sosiokultural 

yang melatar belakanginya. Dari penjabaran yang dipaparkan Berger, analisa 

ini dijabarkan sebagai cara pandang baru dalam memahami fokus penelitian 

dan penggalian makna yang dibangun dalam realitas kehidupan sehari-hari. 

 

4.1.1 Analisa Dialektis Berger 

Menurut Berger dan Luckmann, manusia merupakan pencipta realitas 

sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, seperti halnya realitas 

objektif yang mempengaruhi kembali manusia melalui proses Internalisasi. 

Dialektika antara diri (the self) dan dunia sosio-kultural berlangsung dalam 

suatu proses dengan tiga momen simultan, yakni eksternalisasi, objektivasi 

dan internalisasi. 

Melalui proses dialektika ini, realitas sosial dapat dilihat dari ketiga 

tahap tersebut. Sebagaimana dimulai dari proses eksternalisasi, dimulai dari 
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tahap interaksi antara makna dengan aktor terjadi pengenalan dan 

pemahaman. Eksternalisasi menurut Berger sendiri adalah bagian penting 

dalam kehidupan individu dan menjadi bagian dari dunia sosiokulturnya. 

Dengan kata lain eksternalisasi terjadi pada tahap yang mendasar, dalam satu 

pola perilaku, interaksi antar individu-individu dengan produk sosial 

masyarakatnya. Kemudian disusul dengan proses objektivasi dimana interaksi 

sosial tersebut terjadi dalam dunia intersubjektif yang mengalami proses 

institusionalisasi. Setelah itu muncul sebuah kesimpulan yang disebut dengan 

internalisasi yang artinya penggambaran individu untuk mengikuti tindakan 

sebagai sebuah kebenaran yang harus dilakukan. 
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Struktur Makro 

(Masyarakat) 

Struktur + Humanis 

(Interaksionis) 

Humanis 

(Mikro) 

Eksternalisasi Aktor 1

Lingkungan, Dokter, 
Media massa 

Aktor 2 

Objektivasi 

Aktor 1 

Individu + Humanis 

Internalisasi 

Aktor 1 

Humanis 

Aktor 1 melakukan 
eksternalisasi pada 

aktor 2 

      Berulang pada Eksternalisasi Lanjutan 

Skema Dialektika Peter L. Berger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut  sebuah  skema  tentang dialektika  Berger  yang digambarkan 

oleh penulis untuk memudahkan analisa. Pertama pada proses eksternalisasi, 

di sini : Seorang perempuan menikah disimbolkan sebagai aktor. Proses 

eksternalisasi adalah proses dasar aktor menerima pengetahuan, pengetahuan 

ini didapatkan dari sebuah realitas yang objektif. Pengetahuan di sini 

berkaitan dengan pemahaman seorang perempuan menikah mengenai 

obesitas, dimana individu mendapat stimulus baru mengenai obesitas dari 

masyarakat melalui lingkungan sekitar, baik teman, tetangga ataupun 

keluarga, media masa, dan dokter yang didalamnya berisi mengenai 
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informasi-informasi pengetahuan mengenai penyebab terjadinya obesitas dan 

dampak dari obesitas yang tidak hanya menyerang kesehatan saja melainkan 

juga dapat memberikan dampak dari segi yang lain. Selanjutnya perempuan 

menikah memasuki tahap objektivasi dimana stimulus baru yang diperoleh 

perempuan menikah berbenturan atau bertabrakan dengan stimulus lama yang 

sebelumnya telah diketahui dan tertanam di dalam pemikiran perempuan 

menikah mengenai obesitas.  

Perempuan menikah ini akan melakukan apa yang disebut dengan 

eksternalisasi lanjutan. Yakni suatu proses penyampaian kepada individu lain 

tentang pemahaman obesitas. Disinilah keterlibatan perempuan menikah atau 

aktor dalam membentuk masyarakat, sebagaimana diljelaskan oleh Berger 

bahwa individu dalam realitasnya tidak hanya dibentuk oleh masyarakat tetapi 

individu juga ikut membentuk sebuah masyarakat. Oleh karena itu dengan 

memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen 

dialektis yang simultan (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) serta 

masalah yang berdimensi kognitif dan normatif, maka yang dinamakan 

”realitas sosial” adalah konstruksi sosial produk masyarakat sendiri (sosial 

construction of reality) dalam perjalanan sejarah dari masa lalu, masa yang 

sekarang dan menuju masa yang akan datang. 

Dengan pemikiran Teori Berger inilah, peneliti mencoba 

menggunakannya untuk menganalisa sebuah fenomena yang terjadi di 

masyarakat, yakni tentang pemahaman seorang perempuan menikah mengenai 

obesitas hingga tindakan yang dilakukan perempuan menikah terhadap 

obesitas yang dialaminya. Sebagaimana yang terlihat bahwa dialektika Berger 

yang menitik beratkan pada tiga momentum berupa eksternalisasi, objektivasi 

dan internalisasi sebagai dialektika yang simultan dan tidak bisa terpisahkan. 

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah 

pemahaman tentang obesitas oleh perempuan yang telah menikah sehingga 
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bisa menjawab fokus penelitian tentang bagaimana konstruksi sosial obesitas 

pada perempuan menikah. 

4.1.1.1 Eksternalisasi Perempuan Menikah Sebagai Proses Pemahaman 

Terhadap Obesitas 

Eksternalisasi adalah tahapan dimana individu menyesuaikan diri 

dengan realitas sosiokulturnya. Eksternalisasi sendiri dipengaruhi oleh stock 

of knowledge (cadangan pengetahuan) yang dimiliki. Cadangan sosial 

pengetahuan adalah akumulasi diri dari common sense knowledge 

(pengetahuan akal sehat). Common sense merupakan pengetahuan yang 

dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam membentuk 

kegiatan rutin yang normal dan jelas dengan sendirinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Tahapan paling awal adalah eksternalisasi, dimana suatu 

pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia. Dalam 

pemahaman obesitas ini ektesternalisasi terjadi saat masyarakat memberikan 

sebuah realitas tentang pemahaman obesitas. Individu kemudian 

disosialisasikan oleh orang-orang yang berada disekitarnya tentang istilah 

obesitas tersebut. 

Eksternalisasi itu bermula ketika individu menangkap suatu 

pandangan dari masyarakat tentang pemahaman obesitas. Dari awal mula 

mengalami keadaan obesitas misalnya, beberapa dari informan mengatakan 

bahwa mengalami obesitas saat setelah menikah, karena disaat setelah 

menikah, mereka tida lagi merasa terbebani akan pemikiran untuk merawat 

diri. Sehingga, saat setelah menikah mereka menjadi tidak terkontrol dalam 

mengatur pola makannya dan didukung dengan kebiasaan gaya hidup yang 

buruk. Namun berebeda dengan SM dan AW yang mengalami obesitas 

dikarenakan menggunakan program KB, informan tersebut tidak dapat 

menghentikan program KB yang dijalankan meski mereka meyakini bahwa 

KB dapat membuat tubuh menjadi gemuk. Dibanding karena alas an KB, rata-

rata informan menyatakan mengalami obesitas yang signifikan setelah 
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melahirkan seorang anak. Menurut Alvin Hartanto, seorang nutrisionis, 

penyebab  berat badan naik setelah melahirkan adalah adanya pola asupan 

makan yang tidak terkontrol saat masa kehamilan, termasuk adanya “ngidam” 

yang harus terpenuhi saat mengandung. Hal ini dikarenakan saat seorang 

perempuang tengah hamil, hormon dalam tubuhnya sedang meningkat yang 

otomatis membuat nafsu makan ikut meningkat. 

Selain itu terbentuknya eksternalisasi dapat dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan sekitar. Dimana dalam hal ini terkait dengan latar belakang 

pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan sekitar juga dapat 

mempengaruhi pemahaman seorang individu. Karena dimana mereka tinggal 

akan berbeda pula dengan pengetahuan yang beredar di lingkungannya serta 

pengetahuan informan akan berkembang karena lingkungan sekitar baik dari 

lingkungan rumah maupun lingkungan pekerjaan mempengaruhinya. 

Pengetahuan baru yang informan dapatkan dari keadaan lingkungan sekitar 

mempengaruhi pola pikir informan tersebut. Hal ini tergambar pada sebagian 

besar informan yang mengatakan bahwa obesitas merupakan sesuatu yang 

merugikan, baik dari sosial maupun kesehatan.  

Perkembangan suatu zaman dimana saat ini telah banyak para ahli gizi 

dan dokter yang menggambarkan bahwa obesitas merupakan keadaan tubuh 

yang tidak sehat dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. 

Sehingga timbul suatu pengetahuan baru dari masyarakat mengenai beberapa 

dampak yang disebabkan oleh kegemukan. Hal tersebut dibenarkan oleh 

sebagian besar informan yang awalnya tidak mengetahui dampak dari 

kegemukan tetapi kini mereka telah mengetahui dampaknya bagi kesehatan. 

Informasi tersebut berkembang dari antar mulut atau dari media massa yang 

mengatakan bahwa kegemuka dapat memengaruhi kesehatan seseorang. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan DN, DR, dan RY bahwa dirinya 

baru mengetahui bahwa tubuhnya saat ini berpotensi untuk terkena penyakit 

diabetes, jantung koroner, sulitnya memiliki keturunan, atau bahkan sampai 
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meninggal. Hal serupa diucapkan oleh DM yang suaminya telah terkena 

diabetes sampai dengan mengharuskan cuci darah seumur hidupnya.  

Dalam keadaan tersebut mengenai dampak negatif dari kegemukan,  

akhirnya perempuan menikah mengetahui meski tidak terlalu mendetail 

tentang resiko penyakit yang diterima oleh seseorang yang mengalami 

obesitas. Awal mulanya kegemukan merupakan suatu hal yang dianggap biasa 

oleh beberapa informan, karena mereka belum mengetahui dan belum 

merasakan dampak dari kegemukan yang dapat menimbulkan berbagai resiko 

penyakit. Namun berbeda dengan pengetahuan yang dipahami oleh informan 

FF dan NN yang keduanya tidak menganggap atau menilai bahwa kegemukan 

adalah ssarang dari penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan tubuhnya. 

Menurut FF, tubuh obesitasnya adalah suatu anugrah dari Tuhan dan harus 

disyukuri dengan cara tidak merubah atau melakukan diet. Pemahaman FF 

dan NN yang notabene memiliki kesamaan latar belakang, yakni dari suku 

Madura, memiliki pemahaman bahwa penyakit dan obesitas adalah sesuatu 

yang berbeda. Bagi mereka, kegemukan adalah suatu anugerah sedangkan 

penyakit adalah sebuah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. 

Dengan demikian, pemahaman mengenai obesitas menurut para 

informan itu sendiri muncul berasal dari apa yang dilihat, dirasakan, dan 

dipahami dari realitas  yang terjadi pada masyarakat sehingga timbul 

pemikiran bahwa menurut para informan mayoritas memahami bahwa 

obesitas merupakan keadaan yang tidak sehat karena dapat menimbulkan 

berbagai penyakit dan dapat mengganggu aspek kehidupan yang lain. Namun 

informan FF, EN dan NN memiliki pemahaman yang berbeda mengenai 

obesitas, seperti yang F katakan bahwa kegemukan adalah “the new sexy” 

bagi dirinya. Sedangkan menurut EN dan NN, obesitas adalah keadaan yang 

wajar-wajar saja dan tidak perlu dipermasalahkan bagi seorang perempuan 

yang telah memiliki anak. Sehingga pemahaman akan istilah tentang obesitas 
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itu muncul kepada para informan dengan pemaknaan yang berbeda pula tiap 

informan. 

Dalam hal ini informan yang merupakan sebagai aktor mulai 

mendapati sebuah realitas yang tampak benar-benar nyata dari kenyataan 

sebelumnya yang ditampilakan oleh realitas objektif. Pemahaman lama yang 

dimiliki informan tentang obesitas, setelah mendapatkan pegetahuan baru 

tentang dampak dari obesitas yang akhirnya timbul sebuah istilah terhadap 

sebuah pemahaman mengenai tubuh obesitas. Obesitas merupakan hasil dari 

kehidupan pasca menikah dan didukung dengan kebiasaan buruk yang 

dipelihara terus menerus oleh individu, sehingga dapat membuat individu 

mengalami peningkatan untuk terkena resiko penyakit, selain itu obesitas atau 

kegemukan ini juga memiliki dampak bukan hanya dari segi kesehatan saja 

melainkan juga dampak sosial, psikis, fisik, serta dampak ekonomi individu. 

Tetapi pada kenyataannya kini perempuan menikah banyak yang mengalami 

obesitas, bahkan sebagian dari mereka merasa semakin percaya diri dengan 

tubuh yang sekarang dibanding sebelum menikah. Perempuan menikah yang 

mengalami obesitas tersebut tetap sehat-sehat saja dan bisa menjalankan 

aktivitasnya dengan baik, tanpa harus melakukan upaya untuk mengurangi 

obesitasnya. Pemahaman yang dimiliki informan tentang berbagai dampak 

obesitas tidak sejalan dengan stimulus baru yang ia peroleh sehingga 

pemahamannya bertabrakan dengan apa yang dilihatnya pada kenyataan 

sosial. Masyarakat dalam hal ini mulai memberikan pemahaman baru bagi 

informan, hingga aktor mengalami dilema karena mendapati sebuah 

kenyataan yang berbeda. Dua proses penerimaan atas realitas ini yang 

kemudian membuat informan harus mencerna kembali mengenai realitas yang 

sebenarnya terjadi. Hingga saat itu terjadilah proses obyektivasi dimana 

bertabraknya sebuah pemahaman lama dengan stimulus baru yang membuat 

individu berpikir tentang sebenarnya yang terjadi. 
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4.1.1.2 Objektivasi Merupakan Sebuah Proses Sosialisasi Perempuan 

Menikah Dalam Penerimaan Ukuran Tubuh 

Objektivasi merupakan tahap kedua dari dialektika konstruksi sosial, 

dimana proses manusia melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Berbagai aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus akan membentuk 

habitualisasi, sehingga terjadi pembenaran terhadap aktivitas dan perilaku 

para permepuan menikah. Walaupun eksternalisasi dilaksanakan manusia 

secara berkelanjutan, tidak berarti bahwa aktivitas yang dilakukan tidak 

mengalami perubahan. Namun, manusia cenderung melakukan aktivitas yang 

sama secara berulang-ulang. Dalam terminologi Berger, yakni habitualisasi 

merupakan pengulangan tindakan atau aktivitas oleh manusia, melakukan 

suatu aktivitas di masa depan dengan cara yang kurang lebih sama seperti 

yang dilakukan di masa lampau (Samuel, 2012). 

Dalam tahap ini perempuan menikah melakukan interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya yang menimbulkan adanya tautan antara pengetahuan 

lama dan pengetahuan baru yang diperoleh melalui proses sebelumnya yaitu 

eksternalisasi. Selanjutnya pengetahuan baru yang didapat dalam proses 

eksternalisasi kemudian ditransformasikan ke dalam objektivasi. Pengetahuan 

tersebut mengobjektivasi dunia ini melalui bahasa dan aparat kognitif yang 

didasarkan atas bahasa; artinya, menatanya menjadi objek-objek untuk 

dipahami sebagai kenyataan (Berger dan Luckman, 1990:94-95). Melalui 

momen objektivasi, seseorang mulai melebur dengan banyak individu dan 

melakukan interaksi. Pada momentum ini seseorang membawa pikiran 

objektif dari hasil aktifitas eksternalisasinya. Dengan demikian objektivasi 

merancang suatu proses dimana dunia sosial menjadi suatu realitas yang 

mampu menghambat atau juga membentuk para partisipannya. 

Dalam hal ini setelah terjadinya pertentangan antara pengetahuan lama 

dengan stimulus yang baru dalam proses eksternalisasi maka individu 

disudutkan dalam posisi dilema dimana dirinya menerima realitas ganda 
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mengenai pemahaman tentang kegemukan. Sehingga dari situ timbullah 

proses berpikir dari tiap individu mengenai pemahaman tentang kegemukan, 

dan dapat disimpulkan bahwa individu mendapatkan pengetahuan baru yang 

diberikan oleh masyarakat mengeani kegemukan tersebut. Seperti yang sudah 

diungkapkan sebelumnya bahwa informan menerima pemahaman ganda 

mengenai kegemukan atau obesitas ini sehingga dirinya dilema mengenai 

obesitas yang mana obesitas tersebut akan dipertahankan atau sebaliknya, 

sehingga perempuan menikah berusaha untuk membangun rasa percaya 

dirinya agar keberadaan dirinya yang mengalami obesitas tersebut dapat tetap 

melakukan eksistensi di masyarakat seperti sebelum menikah. Dari sini dapat 

dilihat motif apakah yang melatarbelakangi perempuan menikah obesitas 

dalam mengambil tindakan terhadap obesitas yang dialaminya. 

Dalam dunia perempuan, sudah sewajarnya bagi perempuan baik 

sebelum menikah maupun yang sudah menikah untuk merawat dirinya. 

Namun pada kenyataannya, perempuan yang telah menikah akan mengalami 

penyempita n ruang bagi dirinya sendiri, hal dikarenakan kehidupan setelah 

menikah membuat para perempuan memiliki tugas dan kewajiban yang baru, 

seperti berbakti dengan mengurus suami atau bahkan mengatur segala urusan 

tentang rumah dan anak. Hal ini diperparah dengan kegiatan perempuan yang 

memilih untuk bekerja daripada menjadi ibu rumah tangga. Sejatinya menjadi 

ibu rumah tangga lebih memberikan banyak waktu seorang perempuan untuk 

merawat diri dan anak-anaknya. Dalam penelitian ini terdapat 5 informan 

yang memiliki pekerjaan dinluar rumah yakni SM, AW, DR, RY, dan EN. 

Dari kelima informan tersebut memiliki jenis pekerjaan dan pembagian waktu 

antara pekerjaan dan mengurus keluarga yang berbeda pula. Dan sisanya 

yakni lima informan lainnya merupakan seorang ibu rumah tangga. 

Seperti yang dilakukan oleh SM. SM merupakan seorang istri dari IN 

yang berusia 28 tahun dan bekerja sebagai security di daerah Gresik. 

Keduanya merupakan lulusan SMA dari dua kota yang berbeda, SM dari 
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Surabaya sedangkan suaminya asal Madura. Usia pernikahan mereka kini 

baru menginjak tahun kedua dengan dikarunia satu putri kecil berumur satu 

tahun. Dengan bekerjanya SM dan IN, maka sang anak yang masih balita 

tersebut dititipkan pada ibu SM yang letak rumahnya tidak jauh dari 

kontrakan SM. Setelah bekerja pada sore hari kurang lebih jam lima sore, SM 

akan menjemput anaknya dan baru pulang ke kontrakan kembali setelah 

suaminya pulang. SM memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah 

bahkan setelah memiliki anak pertama karena dirasa gaji dari suami hanya 

bisa memenuhi kebutuhan primernya. Dengan status SM sebagai perempuan 

yang bekerja di luar rumah, istri, dan juga seorang ibu tidak membuat SM 

merasa berat dalam menjalaninya, hal ini dirasa sudah menjadi tanggung 

jawab dan kodratnya sebagai perempuan untuk melakukan yang terbaik bagi 

keluarganya. Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa pemilihan pekerjaan 

setelah berumah tangga akan memberatkan pekerjaan perempuan dirumah, 

baik dalam hal mengurus rumah ataupun mengurus anak. Namun hal tersebur 

dianggap sebagai bukan penghalang SM dalam tetap memperhatikan bentuk 

tubuhnya, nyatanya SM tetap mengupayakan agar tubuhnya bisa kembali 

seperti saat sebelum menikah, untuk itu usaha yang dilakoninya dengan cara 

berdiet dan tidak memakai baju longgar adalah cara SM dalam membangun 

rasa percaya dirinya. 

Hal berbeda dilakukan oleh informan lain yang memilih untuk 

berhenti bekerja semenjak menikah, yakni informan AK. Ia merasa lebih 

cocok menjadi ibu rumah tangga yang memberikan seluruh waktunya untuk 

mengurus kegiatan rumah, melayani suami, dan mendidik anak-anaknya. AK 

menganggap bahwa berhenti dari pekerjaan adalah hal yang lumrah untuk 

perempuan yang telah menikah, apalagi jika sudah dikaruniai seorang anak. 

AK merasa cukup dengan gaji dari suami dan merasa mengurus keluarga 

terutama anak adalah hal yang lebih penting. Meski demikian, AK tidak 

setuju jika statusnya sebagai ibu menjadi alasan perempuan tidak perlu 

mementingkan penampilannya. AK merasa bahwa ia tidak hanya mengemban 
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status sebagai ibu saja, melainkan juga sebagai istri. Peran sebagai istri yang 

dimaksudkan oleh AK adalah dengan tetap harus menjaga keharmonisan 

rumah tangganya bersama suami, salahsatu yang wajib dilakukan adalah 

dengan menjaga penampilan agar suami tetap merasa nyaman dengannya. 

Dengan pernyataan yang seperti ini tentu obesitas yang dialami AK cukup 

mengganggu. Untuk itu setiap kilogram berat tubuhnya yang terbuang berkat 

diet yang ia lakukan, AK merasa senang dan cukup puas terhadap dirinya 

sendiri, hal ini membuatnya semakin ingin melakukan diet dan percaya diri 

terhadap tubuhnya. 

Sebagai sesama ibu rumah tangga yang memilih untuk keluar dari 

pekerjaan setelah menikah tidak membuat pemahaman NN sama dengan AK. 

Bagi NN mengurus keluarga adalah mutlak, ia tidak lagi memikirkan apa 

yang terbaik bagi dirinya sendiri melainkan hanya untuk keluarga kecilnya. 

Informan NN menyatakan bahwa sebagai seorang istri yang bersuami apalagi 

memiliki anak, seorang perempuan tidak boleh egois. Hal ini didukung 

dengan kondisi ekonomi keluarga NN yang tergolong pas-pasan. NN harus 

menggunakan uang yang didapat dari suami secara bijak agar tidak ada 

kebutuhan keluarga yang sampai kekurangan. Dengan demikian, NN juga 

tidak memikirkan sesuatu yang bersifat visual terhadap dirinya sendiri, 

menurut NN dibandingkan dengan melakukan usaha semacam treatment 

pengecilan perut, fitness, atau membeli produk-produk yang dapat 

memberikan efek penurunan berat badan, NN lebih memilih menggunakan 

uang untuk kebutuhan anak-anaknya, seperti membeli popok bayi, susu, dan 

lainnya. Dengan keadaan tubuh yang berbeda dari saat sebelum menikah, 

informan NN tidak pernah merasa menyesal atas hal yang terjadi pada 

tubuhnya, bagi NN tubuhnya saat ini adalah bentuk dari keberhasilannya 

sebagai perempuan yang telah menikah. 

Motif awal yang melatarbelakangi informan tersebut didukung dengan 

adanya motif pendukung yakni sebagai seorang perempuan yang telah 
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berstatus menikah, membuat perempuan mengalami banyak perubahan, segala 

sesuatu yang ingin dilakukan terhadap dirinya tidak bisa hanya atas 

persetujuannya sendiri, melainkan juga dari suami. Tindakan yang dilakukan 

perempuan menikah untuk tetap dapat percaya diri adalah dengan mencari 

pendukung atas tubuhnya saat ini. Dalam hal ini yang paling berpengaruh 

adalah suami. Suami yang tidak menuntut atas perubahan istri, menjadikan 

perempuan menikah obesitas merasa baik-baik saja dengan tubuhnya saat ini 

dan karena itu juga ia mempertahankan obesitasnya dengan ttidak melakukan 

upaya apapun untuk mengurangi berat tubuhnya. Dari penjelasan diatas, setiap 

orang memiliki perbedaan tentang konstruksi obesitas yang dialaminya. 

Perbedaan pandangan tersebut dapat terjadi karena adanya stimulus-stimulus 

yang awalnya telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya melalui 

pengetahuan baru yang ia miliki. Selanjutnya proses interaksi tersebut tetap 

berlangsung hingga para perempuan menikah mendapat pengakuan dari 

lingkungan sekitarnya dengan menjadikan obesitas yang mereka alami 

sebagai sebuah bentuk keberhasilan, kesuburan, atau malah ketidak wajaran 

dan suatu hal yang megerikan.  

Hal tersebut dijelaskan oleh Berger dan Luckman yang mengatakan 

bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui 

tindakan dan interaksi manusia. Jadi meskipun masyarakat dan institusi sosial 

terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibangun 

dalam definisi subyektif melalui proses interaksi. Proses objektivasi tidak 

pernah berhenti dan terus berlanjut, dari awal mengalami obesitas hingga kini 

mereka memperlakukan tubuh obesitasnya. Pemahaman yang mereka peroleh 

dari sebuah proses objektivasi terus mengalami guncangan, bahkan 

melakukan adanya perubahan konsep. Konsep dasar mengatakan bahwa 

obesitas merupakan keadaan yang tidak sehat atau bahkan bahaya bagi tubuh 

dan dapat merugikan di berbagai aspek seperti, psikis, sosial, ekonomi, dan 

lainnya. Tetapi pada realitas yang terjadi pada masyarakat adalah terdapat 
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beberapa orang yang tidak menghiraukan tubuh obesitasnya dan memilih 

untuk mempertahankan dengan tidak melakukan upaya apapun untuk 

meminimalisir tubuh obesitasnya, beberapa diantaranya cenderung lebih 

senang dan percaya diri terhadap tubuh obesitasnya yang sekarang, dengan 

demikian muncul sebuah stimulus baru yang menggambarkan tentang 

pemahaman obesitas, sehingga pemahaman mengenai obesitas sendiri 

menjadi absurd. 

Dalam fenomena tersebut menggambarkan bahwa adanya pengaruh 

baru dalam masayarakat mengenai bahaya dari tubuh obesitas tersebut tidak 

seluruhnya diterima oleh informan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

informan yang tetap memilih mempertahankan obesitasnya dengan cara tidak 

melakukan upaya guna mengurangi berat tubuhnya meskipun para perempuan 

menikah tersebut mengerti bahwa keadaan obesitas dapat menyebabkan 

berbagai macam penyakit. Obyektivitas tersebut terbentuk dari setiap individu 

jika peran-peran yang diharapkan dan dimainkan oleh individu dalam konteks 

kelembagaan yang bersangkutan, sekalipun jika ternyata ia tidak menyukai 

apa yang dilakukannya. 

4.1.1.3 Kostruksi Sosial Perempuan Menikah Terhadap Obesitas Yang 

Dialaminya 

Setelah melewati dua tahap dalam sebuah momentum, masuklah pada 

tahap akhir yaitu proses internalisasi. Dalam internalisasi terdapat proses 

penanaman nilai yang berasal dari adanya sosialisasi primer dan sosialisasi 

sekunder dimana individu akan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam proses ini, individu menyerap segala hal secara obyektif dan 

kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Selain itu, internalisasi pada 

umumnya dapat diperoleh individu melalui sosialisasi primer dan sekunder. 

Karena sosialisasi adalah suatu proses usaha masyarakat menghantar warga  

masuk ke dalam kebudayaan (Berger, Peter L. Thomas Luckman. 1990. Tafsir 

sosial atas kenyataan. Jakarta : LP3ES. Hlm:178). Proses internalisasi ini 
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merupakan tahap berakhirnya proses dialektika cara berpikir individu atas 

realita yang ia peroleh melalui hasil pemikiran lama (eksternalisasi) dengan 

pemikiran yang baru, kemudian dibawa kedalam interaksi melalui realitas 

obyektif yang kemudian ditanamkan oleh seorang individu ke dalam 

subyektifnya. Terdapat dua tahap penting sebelum merujuk pada proses 

bagaimana seorang perempuan menikah obesitas mengkonstruksi 

pemahamannya mengenai obesitas. Tahap tersebut yaitu tahap pengenalan 

atau pemaknaan awal mengenai obesitas (eksternalisasi). Lalu yang kedua 

adalah tahap implementasi, yakni sebuah sikap ketika berada pada lingkungan 

yang lebih mengarah pada perilaku perempuan menikah melihat realitas yang 

terjadi di masyarakat dalam proses sosialisasi tentang obesitas. Dari sini dapat 

dilihat bahwa masing-masing informan memiliki pemaknaan berbeda-beda 

mengenai obesitas. Pemaknaan ini diperoleh dari beberapa tahapan yang 

kemudian membawa mereka pada sebuah keyakinan pemikiran (subyektifitas) 

untuk bertindak atas wacana (obyektivitas) yang selama ini mereka terima.  

Pemaknaan tentang obesitas ketika seorang perempuan menikah 

sebelum mengalami obesitas dan setelah mengalami obesitas mengalami 

beberapa perubahan. Perubahan yang timbul sebagai sebuah kritik subyektif 

inilah yang kemudian membuat seorang perempuan menikah mengkonstruksi 

ulang mengenai pemahaman tentang obesitas. Ternyata ditemukan dua 

pandangan tentang pemahaman obesitas oleh perempuan menikah yakni 

obesitas merupakan sebuah bentuk keadaan yang merugikan dan beberapa 

informan memaknai bahwa obesitas merupakan bentu kesuburan atau 

keberhasilan seorang perempuan yang telah menikah. Anggapan bahwa 

keadaan obesitas merupakan sebuah hal yang berbahaya untuk kesehatan kini 

kian mengkerucut karena informan sejatinya sudah memiliki pemahaman 

sendiri mengenai obesitas berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki tentang 

obesitas serta stimulus baru yang muncul tentang obesitas serta realitas yang 

terjadi pada masyarakat. Pemahaman akan tentang bahaya obesitas kini tidak 
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lagi menjadi momok bagi informan karena pemaknaan tentang obesitas itu 

sendiri dinilai sebagai bentuk kesuburan yang tidak masalah dan dirasa wajar 

bagi perempuan yang sudah menikah. Seperti yang diungkapkan oleh 

informan EN yang merupakan seorang buruh, kegemukan adalah hal yang 

wajar karena proses dari kodrat perempuan, seperti hamil, melahirkan, dan 

menyusui, yang kesemuanya menurut EN membutuhkan asupan makanan 

yang lebih dan berakibat pada kegemukan, EN membenarkan bahwa dirinya 

tidak pernah melakukan usaha untuk menurunkan berat tubuhnya karena 

hingga saat ini dirinya tidak mengalami gejala-gejala seperti yang dikatakan 

dan dibentuk oleh masyarakat sehingga menurutnya obesitas bukan sesuatu 

yang tidak wajar dan membahayakan. 

 

Skema tentang konstruksi sosial perempuan menikah obesitas terhadap 
obesitasnya : 

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Skema diatas adalah merupakan kerangka berpikir informan sehingga 

mendapatkan pemahaman obesitas menurut dirinya sendiri. Atau dengan kata 

Pengetahuan awal 

tentang obesitas  

Stimulus baru yang 

berasal dari masyarakat +

Pengetahuan awal berbenturan dengan stimulus baru 
menyebabkan aktor mendapatkan realitas ganda 
sehinggaaktor harus berpikir ulang

Eksternalisasi  Realitas 

Pengetahuan baru tentang obesitas

Objektivasi  Internalisasi 
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lain bagaimana proses individu mengkonstruksikan pemahaman obesitas 

menurut dirinya senidri. Dimana proses awal merupakan proses eksternalisasi 

yang dimana merupakan proses dasar informan menerima pengetahuan. 

Pengetahuan tersebut didapatkan dari sebuah realitas yang objektif. 

Pengetahuan awal yang dimaksud adalah pengetahuan informan mengenai 

pemahaman obesitas. Proses tersebut berjalan satu arah yakni dari masyarakat 

langsung menuju kepada informan. Informan hanya menerima kenyataan itu 

sebagai hal yang objektif tanpa memberi kritik, dan hal tersebut merupakan 

pengetahuan yang baru baginya. Tidak berhenti disitu saja, setelah informan 

mendapatkan pengetahuan tentang obesitas, timbul sebuah stimulus yang 

berkembang di masyarakat. Disitulah letak dimana informan mendapati 

kenyataan bahwa dirinya telah menerima realitas ganda yang berasal dari 

masyarakat. 

Tahapan yang berikutnya adalah objektivasi dimana dalam proses 

tersebut informan akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Informan 

mendapati sebuah realitas yang benar-benar nyata dari kenyataan sebelumnya 

yang ditampilkan oleh realitas obyektif. Dimana pemahaman awal yang 

dimiliki informan bertabrakan dengan stimulus baru yang ada pada kenyataan 

sosial. Dalam hal ini masyarakat mulai memberikan pengaruh bagi aktor 

sehingga aktor mengalami dilema karena kenyataan berbeda tersebut (realitas 

ganda). Dua proses penerimaan atas realitas ini kemudian membuat informan 

harus menelaah kembali tentang realitas yang sebenarnya terjadi. Sehingga 

kritik intersubjektifnya mulai muncul dalam proses penelaahan kembali 

tentang pemahaman obesitas. Sampai pada tahap dimana kemudian 

perempuan menikah memiliki pemahaman baru atas dirinya sendiri mengenai 

obesitas melalui konstruksinya sendiri tentang pemahaman obesitas. Sehingga 

disinilah keterlibatan informan dalam bentuk masyarakat, sebagaimana 

dijelaskan oleh Berger bahwa individu dalam realitasnya tidak hanya dibentuk 

oleh masyarakat melainkan individu juga ikut membentuk sebuah masyarakat 
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melalui pemahamannya tentang obesitas itu sendiri melalui proses 

eksternalisasi lanjutan. 

4.1.2.1 Obesitas Sebagai Bentuk Keberhasilan Perempuan Menikah 

Obesitas merupakan bentuk keberhasilan dari sosok perempuan yang 

telah menikah, pandangan ini dimunculkan oleh beberapa informan yang 

kesemuanya berasal dari suku Madura dengan penghasilan kurang dari lima 

juta ditiap bulannya, mereka menganggap bahwa kegemukan pada perempuan 

diusia dewasa dan paruh baya khususnya bagi yang sudah menikah 

merupakan pertanda kesejahteraan dan kemakmuran. Makmur dalam konteks 

kegemukan menurut informan sendiri menggambarkan tentang kehidupan 

perempuan menikah obesitas yang bahagia, tidak merasa kesusahan dalam 

menjalani kehidupannya. Selain itu, informan yang kebanyakan mengalami 

obesitas karena setelah melahirkan beranggapan telah berhasil menjadi 

perempuan sepenuhnya. Seperti yang diungkapkan oleh EN dan NN yang 

mendapati tubuh obesitasnya setelah melahirkan. NN mengatakan bahwa 

tubuh obesitas yang terjadi padanya saat ini adalah bentuk dari kewajibannya 

sebagai perempuan, dengan tubuh saat ini NN merasa cukup bersyukur karena 

telah menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu.  

Dalam hal ini obesitas mencirikan tentang kehidupan yang sejahtera 

dari para perempuan menikah yang mengalami obesitas itu sendiri. 

Kesejahtraan hidup yang yang dimaksud disini adalah tidak adanya beban 

dalam kehidupan pernikahannya dan seperti yang dinyatakan oleh informan 

FF yang menganggap kegemukan sebagai lambang dari kesetiaan pada suami 

karena menurut FF, seseorang yang sudah selesai dengan urusan mencari 

jodoh jadi tidak lagi peduli lagi dengan berat badan atau bentuk tubuhnya, 

penjelasan lain yakni perempuan menikah yang sudah berada pada status 

pernikahan dan bahagia merasa tak perlu lagi tampil atraktif untuk menarik 

hati yang lain. Informan sudah percaya diri dengan diri mereka apa adanya 

saat ini. Sementara pasangan yang tidak bahagia merasa punya tuntutan untuk 
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selalu terlihat menarik. Karena memiliki kecenderungan untuk menemukan 

orang lain yang lebih baik. Selain itu informan menjadikan tubuh obesitasnya 

sebagai “the new sexy” guna tetap percaya diri dengan tubuh saat ini, hal ini 

melekat pada diri perempuan menikah obesitas di lingkungan masyarakatnya, 

bercermin dari masyarakat kemudian di lekatkan pada diri mereka sendiri. 

4.1.2.2 Obesitas Merupakan Keadaan Merugikan 

Beberapa informan mendefinisikan obesitas sebagai keadaan yang 

tidak menguntungkan. Hal tersebut meliputi psikologis perempuan menikah 

yang dirasakan informan AK, dimana terkadang AK merasa cemas dengan 

suami yang tiba-tiba meninggalkannya karena berubahnya bentuk badan yang 

juga memengaruhi wajahnya, dan menimbulkan anggapan tidak cantik lagi. 

Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Foucault dimana terdapat analisa 

mengapa perempuan telah mengalami proses internalisasi tentang definisi 

tubuh perempuan  yang mengarah kepada “denigration of the female body”. 

Suatu proses  yang membuat perempuan merasa takut, malu atau merasa jijik 

terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuhnya dalam proses yang sebenarnya 

sangat alamiah seperti menstruasi, melahirkan dan menopause. Pada 

gilirannya kemudian menempatkan sebagai bagian dari kondisi kesehatan 

yang membutuhkan treatment medis. Merupakan tantangan, bagaimana 

mengkonstektualisasikan pemikiran Foucault untuk mendekonstruksi 

pemahaman  kita semua termasuk praktisi kesehatan yang mempercayai, dan 

bahkan mengesahkan proses medikalisasi terhadap tubuh (Saptandari Pinky, 

2013). 

Selain untuk psikologis, obesitas juga dianggap dapat merugikan 

seseorang dalam pekerjaan, hal ini diungkapkan oleh AW bahwa obesitas 

merupakan suatu yang mendatangkan banyak permasalahan diberbagai aspek 

kehidupannya, terutama bagi dunia kerja yang digelutinya. Dengan 

mengalami obesitas akan mendatangkan rasa tidak percaya diri, rasa malu dan 

takut pun muncul ketika sedang berhadapan dengan orang lain karena bentuk 
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tubuhnya yang tidak ideal tersebut membuatnya memiliki pikiran yang negatif 

mengenai dirinya sendiri (Fiqih, 2014). Bagi AW, penampilan merupakan 

salah satu syarat yang dibutuhkan perusahaan dalam menerima seorang 

karyawan, karena dari penampilan tersebut orang mempunyai penilaian 

tersendiri mengenai ukuran tubuh yang ideal dinilai lebih lincah dalam 

melakukan pekerjaan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tubuh 

tidak ideal seperti kegemukan, dimana kegemukan dikaitkan dengan malas 

untuk melakukan pekerjaan serta gerakannya yang kurang lincah. 

Dampak paling umum yang ditimbulkan dari obesitas adalah bagi 

kesehatan. Bagi beberapa informan, obesitas adalah sarang dari penyakit yang 

dapat membahayakan bagi tubuh. Obesitas dikatakan sebagai kondisi yang 

tidak sehat. Definisi tidak sehat yang dimaksudkan adalah meliputi badan 

yang tidak sehat maupun mental, dan sosial serta dapat mengalami cacat 

maupun kelemahan. Tubuh seseorang yang tidak sehat terjadi karena pola 

hidup yang tidak sehat pula. Pola hidup yang tidak sehat diartikan sebagai 

pola hidup yang tidak teratur yang meliputi pola makan yang kurang baik dan 

tidak beraturan serta olahraga atau pergerakan yang kurang dari tubuh orang 

tersebut. Dalam sangkutannya antara pola hidup tidak sehat sangat 

berpengaruh pada terjadinya kegemukan (obesitas). Pola hidup tidak sehat 

dapat menimbulkan kegemukan. Selain mendatangkan berbagai macam 

penyakit, rupanya obesitas juga dapat menghambat perempuan mendapatkan 

keturunan, seperti yang diungkapkan informan RY, setelah 

mengkonsultasikan pada dokter, terungkap bahwa terjadi ketidak seimbangan 

hormon di tubuh RY yang disebabkan oleh obesitas yang dialaminya tersebut.  

Tanggapan dari beberapa informan diatas didukung dengan teori 

perspektif dramaturgi dari Goffman, diri bukan milik aktor tetapi lebih 

sebagai hasil interaksi dramatis antar aktor dan audien. Diri adalah “pengaruh 

dramatis yang timbul dari suasana yang ditampilkan”. Karena diri adalah hasil 

interaksi dramatis, maka mudah terganggu selama penampilannya. Goffman 
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berasumsi bahwa saat berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri 

yang dapat diterima oleh orang lain. Tetapi, ketika menampilkan diri, aktor 

menyadari bahwa anggota audien dapat mengganggu penampilannya. Karena 

itu aktor menyesuaikan diri dengan mengendalikan audien, terutama unsur-

unsur yang dapat mengganggu. Goffman menggolongkan perhatian sentral ini 

sebagai “manajemen pengaruh”. Manajemen ini meliputi teknik yang 

digunakan aktor untuk mempertahankan kesan tertentu dalam menghadapi 

masalah yang mungkin mereka hadapi dan metode yang mereka gunakan 

untuk mengatasi masalah itu. Dalam hal ini terkadang lingkungan masyarakat 

di sekitar orang dengan kondisi obesitas dapat mengganggu kenyamanan dari 

keberadaan orang gemuk dengan stigma negatif yang di ciptakan oleh 

lingkungan masyarakat. Seperti adanya anggapan bahwa big is not beautiful, 

kegemukan lambang keserakahan dan lain sebagainya. 

 

4.2 Ringkasan Mengenai Konstruksi Sosial Perempuan Menikah 

Terhadap Obesitas 

Dari penjelasan dan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa pemahaman mengenai obesitas menurut seorang perempuan 

yang telah menikah memiliki makna yang berbeda-beda dari tiap informan. 

Semua itu tergantung dari bagaimana sikapnya ketika menyikapi 

perkembangan tentang obesitas yang beredar di masyarakat serta memahami 

suatu realitas yang terjadi dengan pikiran akal sehatnya. Makna-makna 

tersebut diantaranya adalah : 

1. Obesitas sebagai bentuk keberhasilan perempuan menikah 

Obesitas merupakan bentuk keberhasilan dari seorang perempuan yang 

telah menikah, hal ini diartikan sebagai pertanda kesejahteraan dan 

kemakmuran. Obesitas yang terjadi pada informan saat ini adalah bentuk 

dari kewajibannya sebagai perempuan yang sudah menikah, sehingga 
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informan merasa cukup bersyukur karena telah menjalankan kewajiban 

sebagai istri dan ibu. Selain itu, obesitas kini dipandang “the new sexy” 

sebagai bentuk rasa eksistensi dan kepercayaan diri dengan tubuh barunya.  

2. Obesitas merupakan keadaan merugikan  

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh obesitas, membuat 

obesitas dianggap sebagai sumber permasalahan diberbagai aspek 

kehidupan, yaitu dapat meliputi psikologis perempuan menikah, karir bagi 

perempuan menikah yang memilih bekerja di luar, sebagai penghambat 

dalam memperoleh keturunan, dan yang paling banyak diyakini adalah 

dampak buruk bagi kesehatan. 

Maka dari sinilah dapat ditemukan jawaban atas fokus permasalah 

dalam penelitian mengenai bagaimana konstruksi sosial obesitas pada 

perempuan menikah bahwa ternyata selama ini pandangan negatif masyarakat 

tentang obesitas yang dianggap sebagai keadaan yang membahayakan bagi 

kesehatan tubuh telah berubah maknanya dan tidak memiliki arti yang 

berbahaya bagi tubuh bagi beberapa informan dalam penelitian ini. Obesitas 

yang notabanenya memiliki dampak buruk di berbagai aspek kehidupan kini 

kian mengerucut karena pandangan tersebut telah berubah dan telah 

tersingkirkan oleh pandangan lain yakni obesitas sebagai bentuk keberhasilan 

bagi perempuan yang sudah menikah. Selain itu obesitas kini dipandang “the 

new sexy” sebagai bentuk rasa eksistensi dan kepercayaan diri dengan tubuh 

baru. Dengan realitas yang terjadi menyebabkan pemikiran akan bahaya 

obesitas kini tidak terlalu dipikirkan oleh sebagian perempuan menikah. 

Namun adanya pandangan baru tersebut tidak diakui oleh kesemua informan, 

beberapa diantaranya juga masih memegang pengetahuan yang menyatakan 

bahwa obesitas adalah keadaan yang merugikan bagi diri sendiri dan orang 

lain. 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

 5.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai penarikan kesimpulan yang 

didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil 

penelitian dan analisa data, peneliti menemukan bagaimana proses perempuan 

menikah obesitas mengkonstruksi tentang pemahamannya mengenai obesitas. 

Proses konstruksi sosial tersebut dianalisa secara mendalam dengan 

menggunakan persepktif teori konstruksi sosial dari Peter L.Berger. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipaparkan motif yang 

melatarbelakangi para perempuan menikah dalam mengambil tindakan atas 

obesitas yang dialaminya adalah pemahaman obesitas sebagai keadaan dan 

gaya hidup tidak sehat, permasalahan yang didatangkan setelah mengalami 

obesitas, adanya pemikiran masyarakat yang memandang obesitas sebagai 

bentuk keberhasilan bagi perempuan yang telah menikah, keadaan obesitas 

ataupun tidak obesitas dianggap tetap akan ada penyakit yang timbul. 

 Berdasarkan proses analisis data dan analisa teoritis yang dilakukan 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai konstruksi sosial obesitas 

pada perempuan menikah. Kesimpulan yang dapat ditarik  antara lain : 

Konstruksi sosial perempuan menikah mengenai obesitas yang dialaminya 

terdapat dua konstruksi yang berbeda, yakni : 

1. Obesitas merupakan sebuah bentuk keberhasilan yang telah dicapai 

dari seorang perempuan yang telah menikah. Dengan memahami 

obesitas sebagai “the new sexy” bagi bentuk tubuh, hal ini yang 

dapat membangkitkan rasa percaya diri dan sebuah kebanggan 

perempuan menikah obesitas tersebut. Anggapan bahwa tubuh 
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kegemukan adalah sebuah anugerah merupakan alasan para 

perempuan menikah tidak melakukan upaya apapun demi 

menghilangkan status obesitas yang dialaminya. Konstruksi 

demikian ini dihasilkan oleh perempuan dengan tingkat obesitas 

ketiga dan berusia kurang dari 40 tahun. Perempuan menikah ini 

memiliki penghasilan kurang dari lima juta ditiap bulannya, hal ini 

membuktikan bahwa tingkat sosial ekonomi sangat berpengaruh 

terhadap cara pandang guna menyikapi obesitas yang tengah 

dialami.  

2. Pemahaman kedua adalah perempuan menikah menganggap bahwa 

obesitas merupakan keadaan yang dapat merugikan diberbagai 

aspek kehidupan. Seperti dari segi psikologis bagi perempuan yang 

telah memiliki suami, adanya ketidak percayaan diri dalam meniti 

karir, bergaul dengan lingkungan sosial, sebagai penghambat 

keturunan, dampak buruk bagi kesehatan, dan pengurangan 

kualitas hidup seseorang, sampai dengan penurunan angka harapan 

hidup seseorang.  

 Berdasarkan temuan di lapangan yang telah dianalisa, peneliti 

menemukan bahwasannya pemilihan tindakan perempuan menikah yang tengah 

mengalami obesitas dilatar belakangi oleh bebebrapa faktor, yakni dari 

keluarga, utamanya respon dari suami, kondisi sosial ekonomi perempuan 

menikah obesitas tersebut, dan juga riwayat penyakit yang telah atau sedang 

dialami saat ini. Selain itu awal mula obesitas dari perempuan menikah ini 

sebagian besar karena proses dari kodrat keperempuanannya, seperti adanya 

program KB, proses kehamilan, atau bahkan pasca melahirkan. Sisanya 

diyakini karena adanya perubahan dalam kehidupan pernikahannya. Kebiasaan 

atau gaya hidup buruk yang dijalankan oleh pasangan membuat para 

perempuan ikut menerapkan kebiasaan tersebut, misalnya tidak menjaga pola 

makan dengan baik serta kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan sehingga 
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perempuan menikah tersebut mengalami penumpukan lemak dalam tubuh 

mereka sehingga mengakibatkan terjadinya obesitas. Sebagian besar informan 

obesitas telah merasakan dampak obesitas bagi kesehatan, seperti terserang 

berbagai penyakit yang membahayakan seperti terkena pra diabetes, asma 

(sesak nafas), nyeri pada persendian lutut dan mudah merasakan lelah ketika 

melakukan aktifitas fisik. 

  

5.2 Saran 

 Mengingat bahwa angka obesitas di Indonesia masih tinggi, khususnya 

di Surabaya sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menangani keadaan obesitas yakni efek samping yang dapat ditimbulkan. 

Meski secara tidak langsung berdampak, tetapi keadaan obesitas memiliki 

pengaruh terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dan telah mengetahui tentang konstruksi sosial obesitas 

pada perempuan menikah yang tengah mengalami obesitas, maka peneliti 

mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut: 

1. Peneliti berharap agar ada penelitian yang mengusung tema tentang 

konstruksi sosial obesitas terhadap perempuan lebih lanjut. Dengan 

berbagai perspektif baru yang dapat digunakan untuk melengkapi 

kekurangan pada penelitian ini. Hal ini disarankan agar penelitian-

penelitian selanjutnya akan dilaksanakan dan dapat diungkap dengan 

lebih tajam mengenai realitas obesitas pada perempuan yang telah 

berkeluarga, khususnya yang ada di Surabaya. Begitu banyak tema yang 

bisa diambil dan dijadikan sebagai bahan penelitian yang tanpa disadari 

ada di tengah-tengah masyarakat. Sulitnya menggali informasi akan 

menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengungkap realitas yang ada. Setiap informasi akan menjadi 

pengetahuan yang sangat berharga bagi pembaca, terutama bagi 

pembaca yang belum mengetahui tentang obesitas secara mendalam. 
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2. Penelitian ini memiliki berbagai kekurangan salah satunya adalah 

kurangnya variasi persepktif teori dalam mengungkap fenomena 

mengenai konstruksi sosial obesitas pada perempuan menikah untuk 

anak. Diharapkan pada penelitian selanjutnya akan mengkaji mengenai 

fenomena yang sama dengan menggunakan persepktif yang lebih 

bervariasi. 

3. Perubahan gaya hidup serta merubah kebiasaan buruk untuk lebih 

menjaga pola makan serta tetap memilih makanan yang mengadung 

nutrisi, protein, vitamin, dan serat agar proses metabolisme dalam tubuh 

dapat berjalan dengan baik. 

4. Hendaknya masyarakat menyikapi dengan bijak mengenai pemahaman 

tentang obesitas dan tidak hanya menyimpulkan dari satu informasi saja. 

Dan masyarakat diharapkan memiliki pemikiran yang lebih terbuka agar 

tidak serta-merta menilai negatif orang dengan kondisi obesitas. 

5. Bagi Dinas Kesehatan, pihak medis atau ahli gizi memberikan 

sosialisasi dari berbagai media kepada masyarakat khusunya pada 

perempuan yang telah berkeluarga agar lebih peduli terhadap 

kesehatannya dengan mengatur pola makan dan melakukan aktivitas 

fisik seperti olahraga sebagai upaya pencegahan terjadinya obesitas.  

6. Pemerintah memberikan fasilitas melalui pemeriksaan atau cek 

kesehatan gratis dan menyeluruh kepada masyarakat dengan tujuan 

untuk meminimalisir dampak dari obesitas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

  (Penelitian Tentang Konstruksi Sosial Obesitas Pada Perempuan Menikah di 
Surabaya) 

 

Kata Pengantar 

   

 Saya adalah mahasiswa tingkat akhir di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik  (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini saya sedang melakukan 
skripsi dengan judul penelitian Konstruksi Sosial Obesitas Pada Perempuan Menikah 
di Kota Surabaya. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk menjadi 
informan penelitian ini dan memberikan informasi yang saya butuhkan untuk 
pengerjaan skripsi ini. 

Seluruh data dan hasil wawancara penelitian ini akan digunakan sebagai bahan 
skripsi yang akan dianalisis secara teoritik. Tujuan yang lebih jauh dari penelitian ini 
adalah mendialogkan teori-teori yang ada dengan fakta atau fenomena di lapangan 
serta mendeskripsikan konstruksi sosial obesitas pada ibu rumah tangga. 

Atas ketersediaan Ibu/Bapak/Saudara menyediakan waktu luang untuk 
kegiatan wawancara ini saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

      

 PROFIL INFORMAN 

             1. Nama  : 

             2. Alamat  : 

 3. Usia  : 

             4. Pendidikan Terakhir  : 

             5. Status Pekerjaan  : Bekerja / Tidak Bekerja 

 6. Jenis Pekerjaan  : 

             7. Lama Menikah  : 

 8. Jumlah Anak  : 

         9. Pendapatan Keluarga  : 

   10. Tinggi Badan  : 
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            11. Berat Badan  : 

 12. Tingkat Obesitas  : 

 

  PERTANYAAN UMUM 

 13. Mengapa anda memutuskan untuk tetap bekerja / tidak bekerja setelah menikah? 

 

 14. Jika bekerja, bagaimana anda membagi waktu antara mengurus diri sendiri,  
keluarga, dan pekerjaan? 

 

 15. Apakah anda mengurus rumah tangga sendiri atau memakai jasa pembantu rumah 
tangga? 

 

  I. EKSTERNALISASI 

 a. Pertama Kali Mengalami Obesitas 

 1. Apakah anda merasa mengalami obesitas? 

 

 2. Atas dasar apa anda merasa jika tengah mengalami obesitas? 

 

 3. Sejak kapan anda mengalami obesitas? 

 

 4. Bagaimana awal mula anda mengalami obesitas? 

 

 b. Keberadaan Ibu Rumah Tangga Obesitas di LingkunganS ekitar 

 5. Apakah keluarga dan teman-teman anda banyak yang mengalami obesitas? 

 

 6. Bagaimana pendapat dari keluarga mengenai obesitas yang anda alami? 

 

7. Apakah anda mengalami protes dari suami atau anak mengenai obesitas yang anda 
alami? 
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8. Bagaimana pendapat dari lingkungan tempat tinggal anda (tetangga, ibu-ibu PKK, 
dll) mengenai obesitas yang anda alami? 

 

9. Adakah yang memberi motivasi untuk berdiet? 

 

c. Pengetahuan Mengenai Tubuh Ideal dan Obesitas 

10. Bagaimana definisi tubuh ideal menurut anda? 

 

11. Apa yang anda ketahui tentang obesitas? 

 

12. Apakah obesitas merupakan suatu penyakit? 

 

d. Dampak Obesitas Bagi Kesehatan 

13. Apakah anda mengetahui dampak obesitas untuk kesehatan? 

 

14. Apakah obesitas dapat menyebabkan kematian? 

 

15. Menurut anda apa dampak obesitas jika tidak segera ditangani? 

 

16. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai obesitas? 

 

17. Bagaimana tanggapan anda mengenai anjuran medis tentang bahaya obesitas? 

 

18. Apakah anda sering memeriksakan diri atau berkonsultasi ke dokter? 

 

II. OBJEKTIVASI 

a. Konstruksi Tentang Obesitas 

19. Menurut pendapat anda, bagaimana anda memandang obesitas yang anda alami? 
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20. Bagaimana anda membangun rasa percaya diri di keluarga maupun lingkungan 
sekitar? 

 

21. Apakah menurut anda obesitas di kalangan ibu rumah tangga merupakan suatu 
hal yang wajar? 

 

b. Pengaruh Obesitas Bagi Penampilan 

22. Apakah penampilan merupakan hal yang penting bagi anda sekarang? 

 

23. Jika iya, untuk siapa penampilan tersebut anda tunjukkan? 

 

c. Penerimaan Ukuran Tubuh 

24. Apakah obesitas membatasi aktivitas yang anda lakukan sehari-hari? 

25. Apakah ada yang anda cemaskan dengan obesitas yang anda alami? 

 

26. Apakah anda merasa nyaman dengan tubuh yang sekarang? 

 

III. INTERNALISASI 

a. Mempertahankan Obesitas 

27. Mengapa anda mempertahankan obesitas yang anda alami? 

 

b. Upaya Untuk Mengurangi Obesitas 

28. Upaya apa sajakah yang anda lakukan untuk mengurangi obesitas? 

 

29. Apakah anda tertarik dan merasa penting untuk melakukan diet? 

 

30. Diet seperti apakah yang anda lakukan atau kehendaki? 

 

31. Apakah anda melakukan aktifitas fisik seperti senam atau olahraga? 
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32. Jika iya, berapa kali seminggu anda melakukannya? 

 

33. Jenis senam atau olahraga apa yang anda lakukan? 

 

34. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memulainya setelah menikah? 

  

35. Apa tujuan anda dalam melakukan diet tersebut? 

36. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya iklan di TV yang menawarkan 
solusi untuk menurunkan berat badan? 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : SM 

Usia : 26 Tahun 

Berat Badan : 70 kg 

Tinggi Badan : 152 cm 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Swasta Proyek 

  

P : Mbaknya ini merasa ndak kalo mengalami kegemukan? Atau yang istilah  
medisnya itu obesitas 

I  : Iya, Shel. Merasa sekali haha 

P : Atas dasar apa itu kok mbaknya ngerasa obesitas? 

I  : Ya atas dasar koyok make baju 

P : Pake baju sulit ta mbak nyarinya? 

I  : Maksudte gak pas lah mesikpun ukuran sudah besar ngunu 

P : Terus sejak kapan atau semenjak apa gitu mbaknya merasa mengalami 
obesitas? 

I : Opo ya… Semenjak ikut KB itu aku jadi ini sih Shel, gampang gendut. Yo 
masak makin hari makin naik beratku, padahal yo makanku segitu-segitu ae lo 
padahal. Yo gak nambah gak apa. 

P : Hoalah.. terus kalo keluarga atau teman teman gitu banyak gak sih mbak 
yang mengalami kegemukan gitu? 

I  : Banyak seh 

P : Lebih banyak dari yang mana? keluarga atau teman? 

I : Enggak kebanyakan  ya opo yo, kebanyakan ada yang gemuk setelah 
melahirkan 

P : Kalo pendapat dari keluarga sendiri gitu gimana mbak sama badan mbak 
sekarang ini? Dari suami mungkin ya, pernah pernah komen gak sih kayak 
“haduh awakmu iki cek lemu ne” atau selama ini fine fine aja gak ada masalah 
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I  : Iya sering komen dee badanku tambah berat katane hahaha 

P : Sempet disuruh diet nggak sih mbak? 

I  : Nggak nyuruh seh tapi aku pengen ngurusin sendiri 

P : Kalo pendapat dari lingkungan tempat tinggal, biasanya kan kalo dari sini 
tetangga-tetangga atau mbaknya ikut arisan atau organisasi di lingkungan sini, 
ada komen ndak? 

I  : Iya, ikut arisan aku  

P : Gitu itu ada pendapat dari mereka nggak? 

I  : Nggak ada kok 

P : Berarti gak ada yang bicarain soal badan  kayak gitu gitu ya 

I : Ya kalo pendapat koyok sekedar omongan “kok tambah gemuk” iku onok, 
cuman maksude koyok pendapat diet o ta opo ngunu iku nggak ada 

P : Berarti cuman ngomen tok nggak ngasih saran 

I  :  Heem, kok saiki tambah gemuk tambah kurus, ngunu tok 

P : Terus ada gak sih mbak yang ngasih motivasi buat diet gitu? Dari 
keluarganya mbak mungkin atau ibunya? 

I  : Kalo pendapat dari keluarga nggak ada, orang lain 

P : Oh orang lain, itu siapa mbak? temen? Kalo keluarga enggak ya mbak? 

I  : Enggak, sing penting jek sehat sek urip sek ambekan haha 

P : Kalo menurut mbaknya nih ya tubuh yang ideal ini kayak gimana sih mbak? 

I  : Ya sesuai sama tinggi badane 

P : Ada pandangan siapa gitu yang tubuhnya ideal kayak artis gitu 

I  : Sing ideal ya wes seperti koyok Olla Ramlan iku 

P : Mbaknya apa yang di ketahui soal obesitas? Yang mbak tau obesitas itu 
kayak gimana? 

I : Ya kelebihan berat badan ngunu, bikin nggak pede. Penampilane dadi gak 
maksimal 

P : Menurut mbaknya obesitas itu penyakit gak sih? 

I  : Penyakit 

P : Mbaknya yang ditau dampak obesitas bagi kesehatan itu apa? 

I : Ya mengganggu kan ke pernapasan nanti lama-lama, kalo semakin gemuk 
kan… opo yo rongga pernapasan iku loh, koyok ngaruh ke jantung gitu loh 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



P : Menurut mbak obesitas itu bisa menyebabkan kematian gak sih? 

I  : Iyo, bisa 

P : Terus menurut mbak kalo kegemukan nggak segera ditangani gitu apa 
dampaknya?  

I : Ya bisa ngaruh ke kesehatan tubuh gak se? terus yo nggarai gak pede opo 
maneh lak dipekerjaanku 

P : Kalo misalkan informasi obesitas gitu biasanya mbak tau dari mana? 

I  : Dari puskesmas, terus internet, nonton di televis gitu 

P : Medsos gitu juga mbak? 

I  : Iya di instagram pisan kan akeh 

P : Tanggapan mbak tentang anjuran tindakan medis gitu gimana mbak, kayak 
“ati ati loh obesitas itu nggarai gini gini gini” kalo menurut mbak gimana? 
kayak gak nguruslah karepku lah atau oh iyo yo wedi aku 

I  : Iya ada rasa takut, makane aku nyoba diet-diet iku 

P : Berarti mbak setuju sama apa yang disaranin sama pihak dokter ya? 

I  : Iya setuju 

P : Mbaknya sering nggak sih kayak periksa atau konsultasi ke dokter mengenai 
berat badan gitu? 

I  : Belum se kalo masalah konsul ngunu 

P : Kalo menurut mbak memandang badan yang sekarang kayak gini ini gimana 
tanggapannya? 

I : Malu yo kalo aku. Ya meskipun udah punya anak punya suami kan bukan 
berarti kita gak papa jadi gendut, ya. Masih penting jaga tubuh itu. Jadi ya gak 
wajar kalo udah berlebihan. Jadi obesitas ini menurutku kegemukan yang 
berlebihan yang membuat buruk penampilan sama ini sih bikin gak PD 

P : Berarti masih pingin dapet tubuh yang lebih ideal ya mbak? 

I : Pengen, pengen kurus, cuman dari pihak suami, wes nggak usah kalo 
memang nggak begitu apa yo… nggak terlalu berlebihan lah beratnya lek 
menurut suami kan ukuran sak mene iki wes cukup lah, tapi kalo aku ya 
maunya lebih kurus 

P : Mbak pede gak sih kalo lagi kumpul keluarga biasanya  hari raya gitu, kan 
kumpul itu keluarga besar. Malu ndak? 

I  : Iya lumayan risih pisan 
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P : Jadi kan biasanya ada kan mbak yang udah nikah gitu badan nya sek kenceng  
sek kurus sek lencir lencir gitu, suka itu gak sih mbak kayak “ haduh yo 
pengen koyok ngunu”  ta “yowes ngene ae lah” 

I  : Iya ada, keinginan untuk seperti mereka  ada 

P : Mbaknya ini kan kerja ya, ngerasa berat gak sih mbak buat ngurus diri 
sendiri? 

I : Bekerja itu memang pilihanku, ya. Aku juga nggak mau kalo gantungin gaji 
suami terus. Aku kan juga pengen beli ini-itu, perawatan ini-itu. Nah itu 
biasanya aku make uangku sendiri. Sisanya buat ditabungin. Jadine yo gak 
berat kan buat aku pisan 

P : Oh gitu ya mbak.. terus kalo menurut mbak nih obesitas atau kegemukan 
yang di alami oleh ibu-ibu rumah tangga sendiri itu wajar gak sih mbak? 

I  : Semestine she nggak ya, kan bisa dikurusin kalo mau usaha 

P  : Soalnya kan biasanya ibu ibu itu kan emang ada dari medis itu habis 
melahirkan itu bisa bikin gemuk 

I : Nah condong setelah melahirkan kan kebanyakan habis melahirkan kan toh 
gemuke, kalo hanya gemuk biasa kan istilahe dikita kan sek dianggap wajar, 
tapi kalo lebih dari itu otomatis kan bisa dibilang nggak wajar  

P : Nah sekarang kan mbaknya udah nikah ya, udah punya suami, penampilan 
itu masih penting nggak sih mbak buat mbak? 

I : Sampai kapan pun penampilan itu penting, gak mandang udah nikah atau 
enggak penampilan itu penting 

P : Kalo emang penting biasanya ditujukan buat siapa sih mbak? 

I : Ya kalo udah nikah ya buat suami toh, tapi enggak se cetar saat bujang 
istilahnya natural lah 

P : Soale biasanya kan remaja buat narik lawan jenis kalo nikah kan ”halah iki 
loh aku wes duwe yo nggak ngurus lah pokok aku wes entok” 

I : Ya istilahe kan untuk semangat suami, kan ada suami itu kadang nuntut “aku 
moleh kerjo kesel-kesel nontok bojo ku rupane koyok ngene aku iku gak 
semangat blas nang omah” 

P : Dengan badan mbak yang sekarang ini membatasi aktivitas yang dilakukan 
sehari hari nggak sih? 

I  : Enggak sih, karena kan udah tanggung jawab, kecuali aktivitas pribadi 

P : Aktivitas pribadi itu ya apa? 
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I : Aktivitas pribadi mungkin kan koyok kita punya kesibukan di luar gitu di 
luar aktivitas kerja kalo udah berkeluarga kan kita nggak memikirkan itu 
apalagi dengan keadaan kita gini 

P : Ada yang dicemasin ngga mbak dengan badan yang sekarang? 

I  : Ya cemas ada lah 

P : Cemas soal apa itu mbak? 

I  : Kesehatan 

P : Mungkin kegemukan itu menurut mbak bibit penyakit ya? 

I  : Iya 

P : Kalo soal nyaman ni mbak,  mbak merasa nyaman nggak sih sama badan 
yang sekarang ini? 

I  : Yo enggak lah 

P : Nggak nyaman? Kenapa? 

I : Dengan badan sekian kan terkadang ada yang membatasi kita untuk pengen 
aktivitas, koyok berat badan sak mene awakdewe pengen resik-resik ta opo 
kadang males tapi kan udah kewajiban kan mau nggak mau tetep dijalankan, 
kadang kan semakin  gemuk semakin males buat gerak, semakin susah 

P : Kalo mbaknya sekarang ini lagi melakukan program diet gak? 

I : Bukan program seh, Cuma lagi membatasi jam makan aja. Gak makan 
malem terus porsi nasie dikurangi. Oiyo sama konsumsi herbalife 

P : Kalo menurut mbaknya diet yang dlakuin sekarang uda maksimal belum? 

I : Belum, pengene sih ditambah mengikuti kegiatan senam atau olahraga 

P :  Mbak nya sudah berapa lama mengkonsumsi herbalife? 

I  : 6 bulan lah 

P : Mbaknya kenapa kok milih herbalife? 

I : Ya opo yo sebagian besar udah terbukti  ngunu loh bisa mengurangi berat 
badan  

P : Atas saran siapa sih mbak mengkonsumsi herbalife ini? 

I  : Teman 

P : Herbalife ini setahu saya gak murah juga kan mbak dengan mengkonsumsi 
herbalife ini mempengaruhi perekonomian gak sih? 

I  : Ya kalo saat ini enggak lah 
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P : Kalo buat diet ini mbak ya kayak ngubah pola makan terus mengkonsumsi 
herbalife gitu itu ada kesulitan gak buat mulai? 

I  : Ada lah pasti e 

P : Terus dengan mbak diet gitu mempengaruhi keluarga nggak sih mbak, misal 
suami kan nggak ikut diet gitu, mempengaruhi nggak mbak? 

I  : Maksudnya? 

P : Jadikan kalo mbaknya diet nih, gitu kan makannya mbak jadi pilih pilih toh 
nggak sembarangan dimakan dan porsinya dikurangi gitu itu suami ya ikut 
mbak gak sih? Atau mbaknya terbebani masnya makan apa mbaknya makan 
apa 

I  : Enggak  

P : Kan ada ibu–ibu itu masaknya jadi dua kali gitu satu buat suaminya satu buat 
diri sendiri 

I  : Ya emang seperti itu, tapi kita kalo merasa terbebani enggak tuh 

P : Tujuan mbak buat diet dan mengkonsumsi herbalife dan mengubah pola 
makan itu apa sih mbak selain untuk kesehatan? 

I : Ya biar makin percaya diri kan penting mbak buat penampilan dan buat 
kerjoku nanti itu 

P : Okedeh makasi mbak 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : AK 

Usia : 38 Tahun 

Berat Badan : 75 kg 

Tinggi Badan : 150 cm 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

  

P : Sekarang mbak kris ini merasa nggak mengalami obesitas 

I  : Ngerasa 

P : Kenapa? 

I  : Ya karena gemuk hahaha 

P : Atas dasar apa? 

 I : Berat badannya berat terus kalo di pake jalan ini loh goser goser padahal dulu 
nggak  

P : Sejak kapan mbak mengalami obesitas 

I  : Dari melahirkan anakku yang pertama mbak ini 

P : Oh dari ngelahirin yang pertama terus nambah ya mbak? 

I  : Sekarang ini wes lumayan mbak dibanding dulu 

P : Lebih gemuk dari sekarang? 

I  : Iya lebih gemuk dari sekarang 

P : Kenapa kok bisa berat badannya naik terus mbak? 

I : Mungkin makan bebas ngemil, terus pikiran udah bebas nggak terlalu mikir 
apa apa. Apalagi sudah keluar dari tempat kerja juga 

P : Kenapa keluar mbak? 

I : Anak-anak gak ada yang jaga, mbak. Mending keluar aku dari kerjaan. Kalau 
dititipin ya gak tega aku ini, tapi sakjane eman juga berhenti itu, tapi ya demi 
anak. Kan sekarang sudah beda, mbak. Ada ekornya 
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P : Ohala begitu… kalo dari keluarga atau temen banyak nggak mbak yang ` 
  mengalami obesitas 

I : Kalo dari temen ada temen sekolah tapi kalo dari saudara ada dari anaknya 
tanteku mbak 

P : Gimana pendapat dari suami atau anaknya pernah ada nggak sih mbak 
komentar  soal badannya mbak? 

I  : Nggak pernah sih mbak 

P : Berarti suami nnerima saja ya mbak  

I  : Cuman waktu terakhir saya melahikan ini, dia mengeluh, kan saya diangkat 
dari bed, saya di bisikin “awakmu koyok tronton” hahaha 

P : Hahaha, tapi selama ini nggak pernah protes ya  

I  : Enggak. Tapi ya gimana-gimana suami juga maunya istrine cantik, mbak. 
Emang sih suamiku gak nuntut apa-apa, legowo orangnya hahaha. Tapi ya 
pasti dia pinginnya aku cantik, mbak 

P : Kalo komentar dari tetangga tetanga, atau mungkin ibu ibu arisan gitu? 

I : Enggak, nggak pernah soalnya nggak pernah kumpul pulang kerja langsung 
di rumah nggak pernah keluar 

P : Ada yang ngasih motivasi buat diet nggak? 

I  : Ada mbak, kakakku haha 

P : Kalo di tanya tubuh yang ideal mbak, tubuh ideal itu yang gimana 

I  : Yang tinggi semampai gituloh mbak 

P : Kalo misalkan ditanya soal obesitas yang mbak tau soal obesitas itu apa? 

I  : Ya kelebihan berat badan terus bisa mengganggu kesehatan juga kan 

P :  Yang mbak tau soal obesitas dampaknya buat kesehatan apa mbak? 

I  : Eh dampaknya nanti ini bisa punya penyakit jantung 

P : Selain itu? 

I  : Terus kayak pegel-pegel gitu mbak kayak asam urat kolestrol 

P : Mbaknya sekarang lagi mengalaim salah satu dari itu nggak? 

I  : Saya pernah kenak asam urat sama kolestrol 

P : Biasanya dapet info obes dari mana mbak? 

I  : Dari sosmed 
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P : Kan ada anjuran dari medis itu obesitas bisa menurunkan angka harapan 
hidupnya manusia, kan ada tuh omongan kayak gitu, mbak setuju nggak? 

I  : Setuju 

P : Kenapa? 

I  : Karena itu tadi loh mbak kegemukan bisa menutupi jantung 

P : Mbak pernah konsul atau periksa masalah berat badan ke dokter? 

I  : Belum sih mbak 

P : Kalo misalkan itu mbak kan ada yang cek darah untuk kolestrol asam urat 
gitu pernah? 

I  : Pernah 

P : Rutin? 

I  : Enggak, kalo pengen aja cek kalo enggak ya enggak 

P : Oh ndak rutin ya.. sekarang kalo di tanya soal badannya mbak sekarang, 
komentarnya buat badan diri sendiri apa mbak? 

I : Masih gemuk ini. Gendut, soalnya saya ini kan kecil mbak jadi postur 
tubuhnya kalo gemuk keliatan gemuk kayak buntet gitu loh mbak 

P : Biasanya kalo ada kumpul kumpul sama keluarga kayak lebaran gitu kan 
kumpul-kumpul sama orang banyak, pede nggak sih mbak? 

I  : Gak pede blas mbak.. apalagi kalo ada kumpul-kumpul teman kerjanya 
suamiku haduh.. malu aku. Kadang ya aku mikir, mbak. Badanku kayak gini 
ini gak bisa dibanggain suami. Jadi kalo pas ketemu temen-temene suamiku 
gitu aku ya rodok malu sakjane 

P : Mbak kalo di tanya wajar nggak sih mbak ibu ibu itu badan nya gendut-
gendut? 

I : Nggak mbak, wes lak bisa dikurusno ae demi keharmonisan rumah tangga 
hahah  

P : Kalo misalkan ada kan mbak setelah melahirkan tapi badannya masih tetep 
kecil-kecil gitu, suka iri nggak sih mbak? 

I  : Ya suka, iri, berarti dia udah pawakan kan mungkin ya 

P : Sekarang kan mbak udah nikah, udah punya anak juga, kalo ditanya 
penampilan masih penting nggak sih mbak? 

I : Penting banget mbak, jangan cuma karena kita wes bersuami jadi gak ngurus 
lagi. Gak bener itu 

P : Kalo emang penampilan penting nih mbak, buat siapa? 
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I  : Suamilah jelasnya 

P : Badan yang sekarang menghambat buat aktivitas nggak mbak? 

I  : Nggak mbak 

P : Ada yang ditakutin nggak sih mbak dengan badan yang sekarang? 

I  : Takut ditinggal suami hahaha 

P : Kalo ditanya nyaman atau enggak sama badan yang sekarang? 

I  : Kalo dibilang nyaman ya nyaman kalo enggak ya enggak 

P : Sekarang lagi ada program diet atau ndak mbak? 

I : Ada. Aku lagi diet karbo ini makanya sekarang segini, uda turun lumayan. 
Ditambah aku menyusui jadikayak dobel diete hehe 

P : Bukannya gitu itu kalo kita menyusui tambah kebalikannya?   

I : Loh enggak, kita kan asupan makan nanti masuk ke ini disedot ini, makanya 
enak meyusui mbak kecil badane, sama ae diet, diet alami 

P : Pernah ini nggak sih mbak ikut senam atau olahraga? 

I  : Nggak pernah soalnya udah capek saya mbak ngurus anak-anak ini hahaha 

P : Okedeh makasih banyak mbak 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : FF 

Usia : 28 Tahun 

Berat Badan : 90 kg 

Tinggi Badan : 155 cm 

Pendidikan  : SMP  

Pekerjaan  : Usaha warung makan 

 

P  : Mbak ngerasa lagi ngalamin kegemukan atau obesitas kah mbak?  

I  : Lumayan ya mbak 

P  : Dari dulu atau gimana mbak? 

I  : Enggak, sesudah punya anak 

P  : Anak pertama? 

I  : Iya, tambah naik kan berat badane, soale kan pas hamil itu kan makan terus 
dadi tambah gemuk  

P : Itu memang pengenannya gitu kah mbak? 

I : Pengen ya bawaan bayi kayake mbak 

P : Maksudya nggak terkontrolnya sejak hami karena ngidamnya tadi ya mbak? 

I : Iya nggak terkontrol sama sekali, ini kalo nggak salah pas hamil anak 
pertama itu berate hampir 100kg ini 

P : Waktu ngandung ini? 

I : Iya  

P : Berarti paska ngelahirin berat badannya naik? 

I : Iya mbak, naik sama gara-gara KB itu mbak yang pasti. Sekarang lo ibu-ibu 
mana yang gak gemuk waktu make KB. Ancen pengaruhnya itu gitu, mbak. 
Makane temen-temenku itu badannya yang lencir jadi mekar sekarang sejak 
ikut program 

P : Kalo misalkan ditanya sekarang nih mbak ya, tubuh yang sekarang ngerasa 
obesitas ndak?   
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I : Iya 

P : Kenapa itu mbak? 

I : Ya liat kaki ini gemuk, dulu enggak, celananya juga sudah nggak muat 

P : Selain dari setelah melahirkan, biasanya kan juga ada mbak gemuk karena 
geraknya kurang, mbak ngerasa nggak kalo kurang gerak? 

I : Iya asline seh kurang  

P : Kurang ya 

I : Cuma kan ya wes buat apa wong udah punya anak punya suami kan pikiran 
saya kan gitu. Yang terpenting buat aku ini ya anak-anak ya, apalagi mereka 
masih kecil-kecil ini. Makanya aku keluar dari percetakan itu, mbak. Sekarang 
buka warung nasi di depan rumah gini, wes gapapa masio gak seberapa yang 
penting masih bisa dikerjakan di rumah sambil ngawasin krucil-krucil ini 

P : Kalo misalkan keluarga atau temen-temen juga banyak nggak yang ngalamin 
berat badan berlebih? 

I : Ada sekarang tambah gemuk-gemuk kok temenku, nggak ada yang kurus 

P : Kalo dari keluarga? 

I : Dari keluarga, keluarga bapak gemuk-gemuk, keluarga ibu kurus-kurus 

P : Kalo misalkan pendapat dari suami atau mungkin anak pernah komen nggak 
sih mbak? 

I : Hhmmm nggak komen lagi, ibu gendut, ibu gembrot kadang 

P : Anak-anak nya? 

I  : Iya mbak haha 

P : Kalo dari suami mbak? 

I : Nggak mbak, suamiku lebih suka gini hahaha 

P : Sering nggak sih mbak disuruh diet? 

I : Enggak, enggak pernah 

P : Ohh nggak pernah nyuruh buat diet? 

I : Iya wes terima apa adanya 

P : Mbaknya ikut itu nggak kayak pkk, dasawisma, arisan gitu, ada nggak sih 
mbak komentar dari mereka tetangga-tetangga gitu? 

I : ya enggak seh, polahe orange ya gemuk-gemuk 

P : Kalo ditanya ada yang ngasih motivasi buat diet ada nggak mbak? 
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I : Motivasi buat diet? Ya ada seh sebenere 

P : Siapa? 

I : Ibu saya, cek gak lemu-lemu jare 

P : Kalo ditanya tubuh yang ideal nih mbak, menurut mbak tubuh ideal itu yang 
gimana? 

I : Ya yang berisi gitu lo mbak, kayak Jordyn. Tau gak? Yang kayak di ig ig 
ikuloh mbak, curvy 

P : Oh iya mbak tau. Canik banget emang. Berarti ideal menurut mbak yang 
berisi gitu ya. Sekarang ngomongin obesitas mbak, obesitas kan sama kayak 
kegemukan, yang mbak tau soal obesitas itu apa? 

I : Obesitas itu ya gendut yang berlebihan ya, mbak. Yang diatas 80kg gitu. Ya 
cuma kegendutan aja sih, bikin badan berat gitu paling ya. Tapi ya harus tetap 
disyukuri, mbak 

P : Menurut mbak, kegemukan atau berat badan yang berlebihan itu termasuk 
penyakit atau enggak? 

I : Ya tergantung orangnya ya, kan orang beda-beda ada yang bilang jangan 
gemuk-gemuk nanti penyakitan gini gini gini, ya endak seh menurutku 

P : Kalo menurut mbak enggak ya? 

I : Iya, ya jaga diri sendiri aja, masio dokter-dokter ya gitu bilang ojok gemuk-
gemuk, kayak contoh nya kris itu kan suami ya gemuk, ojok gemuk-gemuk ta 
nduk kon ngkok lak cepet mati, walah ma lak wayae di celuk ya di celuk lek 
durung ya during 

P : Kalo mbak  juga mikir nya kayak gitu? 

I : Enggak mbak,penyakit pokoknya penyakit kesehatan opo jare sing kuoso, 
kan kita cuma menjalani aja 

P : Yang mbak tau dampaknya buat kesehatan apa mbak? 

I : Obesitas ini ya ngaruh kayaknya (untuk kesehatan). Tapi aku baik-baik aja 
sih mbak untungnya, gak ngerasa keberatan ta gimana gitu enggak. Jadi ya 
disyukuri aja, gendut sekarang kan seksi seh mbak hahaha. Ya mungkin kayak 
sesak nafas ya, kalo kegendutan berlebihan kan nafase nggak karuan 

P : Kalo mbak pernah sempet ngerasain kayak gitu nggak? 

I : Pernah, sekali aku sekarang kan agak turun nya, dulu waduh… 97 kilo hamil 
ini waduh duduk kayak gini loh kayak terasa sesek gitu, sampek kedinginan 
loh nggak masuk, nggak kerasa dingin gitu loh, kalo sekarang merasa 
kedinginan polae kurang anu kurang vitamin saya sekarang 
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P : Gampang capek juga nggak sih mbak? 

I : Ya enggak sih 

P : Yang paling nonjol nih mbak, mbak kan dulu pernah ngerasain badannya ini 
kurus sebelum menikah, perbedaan yang menonjol antara dulu sebelum 
menikah sama sekarang itu apa sih mbak? 

I : Sakjane ya sama saja, cuma kan perbedaannya kalo sudah gemuk gini kan yo 
nggak ada yang walah ndisek tak taksir ngene ngene soale kuru saiki lemu wes 
onok anake, wes gitu tok 

P : Menurut mbak obesitas itu bisa menyebabkan kematian nggak mbak? 

I : Ya enggak seh, tergantung orangnya 

P : Biasanya mbak dapet informasi soal kegemukan gitu dari mana mbak? 

I : Dari ini puskesmas 

P : Oh kayak sosialisasi gitu? 

I : Iya 

P : Kalo ditanya tentang menilai badan yang sekarang gimana mbak? 

I  : Ya agak gemuk seh, tapi aku sukaan gini eh, mbak. Lebih berisi. Sekarang 
kan laki-laki itu lebih suka yang berisi hahaha. Suamiku juga bilang “wes gini 
ae gak usah diet-dietan”. Jadi yawes gini aja mbak, gak kepikiran diet, 
disyukuri ae. Kalau perkarabaju saiki loh wes banyak mbak, opo maneh di 
instagram iku jual baju gede-gede, buat ibu hamil juga ada kok. Model-modele 
yo gak kalah sama sing langsing-langsing 

P : Okeoke.. biasanya nih mbak kalo misalkan ada kumpul-kumpul kayak 
lebaran gitu kan ketemu kumpul sama keluarga besar gitu itu pede nggak sih 
mbak?  

I : Pede aja dong 

P : Berarti mbak cuek-cuek aja ya, tapi kadang gitu sering risih juga nggak sih 
mbak? 

I : Iya sih sakjane, nggak popo wong lemu wong bojoku yo gelem kok tak 
gituin 

P : Hahaha bercandaan ya , nah kalo biasanya nih ibu-ibu setelah nikah itu kan 
mendadak gemuk mbak, kalo misalkan mbak ditanya kegemukan di kalangan 
ibu-ibu rumah tangga itu wajar nggak sih mbak? 

I : Ya wajarlah mbak namanya juga wanita menikah 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL OBESITAS PADA... SHELLA NORMA WINDRASARI



P : Oke berarti wajar ya di ibu-ibu itu ya, tapi kan ada juga kan mbak orang yang 
setelah melahirkan sempet gendut tapi bisa langsung nurunin, gitu itu mbak iri 
nggak sih? 

I : Ya itu kan faktor orangnya kan biasanya orang itu yang kurus kan 
kebanyakan mikir, saya kan pernah sedampingan sama orang ya, orang nya 
kurus, masak mbak 9 bulan perut nya itu kecil, nggak keliatan orang hamil, 
anaknya itu beratnya 1 ons setengah lek nggak salah, aku coba konsultasi 
sama dia, aduh mbak samean kok iso 9 bulan ngunu iku, iya mbak bojoku loh 
ngene ngene loh lah nandi mbak bojoe kok gak di anu no yo mbak, iki ae aku 
ambek tonggoku, opo’o bojoe samean, yowes ngunu iku wong lanang.  Waduh 
ya kepikiran kan bisa, akhire dia kepikiran terus abis melahirkan ya anake ada 
seh detak jantungnya berhubung dia ngedene tersendat-sendat kasian anake 

P : Nggak ke tolong? 

I : Yo iku pas di incubator itu anaknya nggak ada 

P : Lak yo kecil gitu mbak? 

I : Iyo sakjane ya banyak pengalaman mbak gitu mbak, kalo aku ya nggak tak 
ambil pusing, nggak pernah saya, dimasukan hati iku nggak usah dimasukan 
hati sakjane,kalo dimasukan hati kan cepet kurus, polae sudah terjadi 
dikalangan saya sendiri 

P : Oiya sekarang kan udah nikah, udah punya anak juga, kalo ditanya soal 
penampilan masih penting nggak sih? 

I : Ya penting sih sakjane 

P : Penting ya, kalo emang penting biasanya ditujukan buat siapa? 

I  : Ya suami dooong hahaha 

P : Kalo ditanya badan yang sekarang nih mbak, mbatesin aktivitas sehari-hari 
nggak sih mbak? 

I : Nggak 

P : Nggak ya nggak menghambat apa pun ya 

I : Enggak 

P : Ada yang ditakutin nggak sih mbak dengan badan yang sekarang ini? 

I : Yo sebenere nggak perlu ditakutin seh, wong ya wes payu ae iya lek gak 
payu iku baru 

P : Ditanya soal nyaman nih mbak,  nyaman nggak sama badan yang sekarang? 

I : Ya nyaman-nyaman ae 

P : Mbak lagi program diet nggak atau pernah melakukan sebelumnya? 
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I : Walah diet apa, gak pernah aku. kalo subur gini ya disyukuri aja. Kan wajar 
abis lahiran. Gak kepikiran diet, malah ngabis-ngabisin uang tapi gak ada 
hasilnya. Wong buat bayar kontrakan sama keperluan anak ae kadang masih 
kurang. Soalnya prinsip saya kan sudah laku sudah punya anak wes buat apa 
diet? 

P : Berarti setelah nikah nggak pernah ya mbak buat diet-diet  

I : Gak pernah 

P : Kalo boleh tau mbak fatma tiap hari makannya berapa kali? 

I : Makan nasi itu cuma satu kali, cuma nyamilnya itu yang top 

P : Loh cuma sekali? 

I : Iya nggak papa tapi nyamilnya itu kaya pangsit, tahu tek, bakso hahaha  

P : Oalah suka njajan brarti mbak ini 

I : He’em kalo yang susah itu pas makan minumnya es we situ gak bisa hilang 
gak oleh keri 

P : Mbak suka sayur? 

I : Nggak, soale bukan embek hahaha nggak suka sayur mbak 

P : Emang pada dasar nya nggak suka sayur ya mbak? 

I : Iya nggak suka, kalo kangkung sih masih suka, kalo sawi-sawi aduh, nggak 
pernah 

P : Mbak pernah ini nggak? Senam atau olahraga?  

I : Nggak pernah saya 

P : Semenjak nikah nggak pernah? 

I : Nggak pernah 

P : Gitu itu nggak pengan? Oh biasanya kalo di kampung kan ada senam yang 
seminggu sekali itu mbak, mbak pernah ikut itu? 

I : Nggak pernah saya 

P : Kenapa? 

I : Males mbak gae opo senam-senam percuma senam, lah saya sekarang ya 
kalo senam maringunu ngombe es, mangan soto. Waduh nggak mudun-mudun 
podo ae 

P : Mbak ini kan sekarang sudah banyak apalagi kalo di deket-deket sini itu kan 
kayak club sehat kayak herbalife, sanggar senam, olahraga alat-alat fitness 
ituloh mbak, banyak toh, gitu itu mbak tertarik nggak? 
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I : Gak sih mbak, buat apa. Ngabisin waktu ngabisin uang 

P : Kalo konsumsi buat kayak di tv-tv kan banyak sih mbak kayak yang di pake 
ola ramlan itu loh apa sih, kozui sliming suit ta apa itu, mbak tertarik nggak? 
Itu kan tinggal pake kan kita tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain 

I : Nggak mbak, wes nggak aneh-aneh hahaha 

P : Hoala iya iya.. berarti sebelumnya ini mbak kan sempet ya ngerasain kurus 
dibanding sekarang ini? 

I : Iya 

P : Kalo soal perlaukan mbak, perlakuan dari orang orang, temen-temen atau 
keluarga ada nggak perbedaan perlakuan dari kurus sama sekarang? 

I : Ya banyak sih 

P  : Banyak, apa itu mbak misalnya? 

I : Ya kalo kurus kan bisa loncat kemana-mana kalo gemuk udah berat dikit ke 
sini risih 

P : Risih ya, kalo ada ini nggak sih mbak, perlakuan berbeda dari temen-
temennya 

I : Nggak ada 

P : Nggak ada, sama aja mbak ya 

I : Iyo, podo-podo gemuke sekarang 

P : Temen-temennya mbak udah nikah semua? 

I : Iyaa 

P : Dan berat badannya naik semua? 

I : Iya 

P : Setelah  kedepan ini setelah melahirkan ini mbak, kepikiran buat diet nggak? 

I : Enggak se mbak, belum kepikiran 

P : Okedeh kalo gitu, makasih ya mbak 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : NN 

Usia : 23 Tahun 

Berat Badan : 155 kg 

Tinggi Badan : 95 cm 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

P : Mbaknya ngerasa nggak kalo lagi mengalami kegemukan gitu? 

I : Ya sedikitlah 

P : Awal mula bisa naik drastis dulu gimana mbak? 

I : Kalo aku dulu mbedah pas setelah ngelahirin ini mbak (menunjuk anak 
pertamanya). Kan rata-rata cewek kalo abis lahiran badannya susah balik 
semula, makanya ya wajar-wajar aja kalo dibilang obesitas 

P : Jadi memang uda biasa mbak ya? Dulu waktu melahirkan kedua juga naik kah 
mbak? 

I : Iya 

P : Kalo dari temen-temen sendiri mbak? Banyak gak sih yang gemuk gitu? 

I : Oh iya ada banyak 

P : Kalo misalkan komentar dari keluarga gitu, dari suami, atau mungkin dari 
anak? 

I : Enggak pernah 

P : Suami juga enggak ya? 

I : Iya, pengen agak kurus tapi kata suamiku gak usah 

P : Loh kenapa? 

I : Enggak tau 

P : Suaminya mbak juga gendut ta? 

I : Enggak, kurus dee 
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P : Kalo komentar dari tetangga-tetangga? atau Arisan arisan gitu? Ada komen 
nggak mbak? 

I : Enggak ya biasa, enggak pernah 

P : Kalo yang ngasih motivasi buat diet yang nyuruh buat diet gitu ada gak? 

I : Nggak ada  

P : Kalo ditanya soal tubuh yang ideal nih mbak, menurut mbak gimana, tubuh 
yang ideal itu gimana? 

I : Ya yang sehat wes pokoknya 

P  : Kalo misalkan di tv nih mbak kan banyak tuh artis badannya bagus-bagus 
tuh, mbak kalo disuruh milih, milih siapa? 

I : Ya milih saya sendiri hahaha 

P : Menurut mbak obesitas itu gimana? 

I : Obesitas ya badannya memang gemuk kayak saya gini, tapi kan ya gapapa 
mbak, yang penting gak ngerugiin orang 

P : Kalo menurut mbak obesitas itu penyakit nggak? 

I : Bukan kayaknya 

P : Kalo dampaknya buat kesehatan mbak tau?  

I : Dampak apa ya.. ya ini badannya jadi lebih gede. Gak tau aku mbak gitu-gitu 
(dampak obesitas bagi kesehatan). Pokonya sehat bisa ngurus anak, suami. 
Kalau masalah perawatan kan bisa nanti-nanti lak anak wes gede-gede 

P : Kalo buat kesehatan badan mbak? 

I : Tidak bagus, sesek gitu. Tapi aku nggak pernah ih masio kegemukan 

P : Menurut mbak obes bias menyebabkan kematian nggak? 

I : Nggak tau itu kan takdirnya Allah itu penyakit, nggak tau saya 

P : Kalo menurut mbak sendiri? 

I : Enggak sih 

P : Mbak sendiri biasanya dapet info soal obesitas itu dari mana? 

I : Oh pernah dapet pas melahirkan anak kedua 

P : Dari dokternya? 

I : Iya 

P : Kalo baca-baca di medsos gitu pernah nggak? 
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I : Enggak  

P : Biasanya kan ada gitu mbak dokter-dokter yang bilang obesitas itu bisa 
mengurangi angka harapan hidup manusia, bisa mengurangi umur manusia, 
mbak setuju nggak? 

I : Enggak 

P : Kenapa? 

I : Yakan umur kan takdir Allah, dokter kan cuman memprediksi 

P : Mbak pernah periksa ke dokter soal berat badan? 

I : Enggak pernah 

P : Sekarang nih mbak kalo mbak disuruh komentarin badannya sendiri gimana? 

I : Ya enggak apa apa, dulu sempet pengen diet tapi lo penghasilan suamiku ae 
lo mbak pas-pasan, gak sempet mikir awak dewe. Iya lak biyen, isok 
perawatan wajah, salon. Beda lak sekarang. Semua buat keluarga, buat 
sekolahe anak-anak, makan, bayar kontrakan. Jadi ya lak menurutku masio 
gendut ngene ya gak masalah selama sek bisa ngurus krucil-krucil ini. 

P : Berarti fine-fine aja ya 

I : Iya biasa 

P : Kalo lagi kumpul keluarga besar kayak lebaran gitu pede nggak? 

I : Ya pede soalnya keluargaku gemuk-gemuk gak ada yang kurus 

P : Pede aja ya.. kalo misalkan ditanya nih mbak ibu-ibu rumah tangga kan 
kebanyakan badannya gemuk-gemuk apalagi paska melahirkan, kalodi tanya 
wajar nggak sih mbak kalo misalkan ibu rumah tangga itu gendut? 

I : Wajarlah berarti tandanya kita sukses jadi cewek sing menikah, sukses bisa 
hamil mbak, ngelahirin ambek menyusui kan gara-gara iku kita begini 
sekarang. Jadi kudu bersyukur  

P : Wajar ya mbak kayak bentuk kemakmuran gitu, sekarang kan mbak udah 
nikah udah punya anak juga, penampilan gitu itu penting nggak sih mbak? 

I : Enggak, yang penting ngurus anak-anak 

P :  Terus kalo badan yang sekarang ini membatasin aktivitas mbak nggak sih? 

I : Enggak, saya kalo jalan teros malahan nggak pernah males, sama nggendong 
anak ini 

P : Ada yang ditakutin nggak sih mbak sama badan yang sekarang ini? 

I : Enggak 
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P : Kalo soal pemilihan baju gitu ngerasa susah ngga mbak? 

I : Kalau baju seh gak ada masalah, sing penting sek bisa dipakai, mbak. Wong 
ya beli lo paling mek lebaran tok, mbak. Ikupun lak gajine suamiku lebih-
lebih, lak nggak yowes buat anak-anak iki ae, aku pakek baju sing dulu, paling 
ganti celanane ae yang ganti 

P : Hoala gitu.. kalo ditanya nyaman apa enggak sama badan yang sekarang ini? 

I : Nyaman saja 

P : Nyaman aja ya. Mbak lagi ada program diet nggak atau sebelumnya pernah 
program diet? 

I : Diet gimana? Enggak, nggak kepikir seh kalau aku. Wong buat sekolah anak 
dua ini ae untung-untungan kok, mbak. Nggak mikir itu dulu, sing penting 
anak-anakku dulu 

P : Nggak pernah sama sekali? Nah kalo misalkan mbak kan tau kalo badan 
yang kegemukan itu bisa jadi sumber penyakit gitu, salah satunya yang sesak 
nafas tadi ya, nah gitu itu kenapa mbak tetep nggak mau? 

I : Ya nggak tau, soalnya aku nggak pernah meskipun gemuk nggak pernah 
merasakan sakit sesak 

P : Hoala gitu… tapi tertarik nggak mbak buat diet? 

I : Iya 

P : Tertarik?  

I : Tapi nggak boleh suami hehehe kan soalnya masih banyak yang kudu diurus 
mbak 

P : Okedeh, diet yang kayak gimana yang mbak pengen jalankan? 

I : Ya olahraga 

P : Oh sebelum melahirkan itu mbak badannya sudah segini atau tambah naik 
setelah melahirkan? 

I : Tambah naik, yang paling nemen ini yang kedua 

P : Mbak pernah ikut senam atau olahraga? 

I : Enggak pernah 

P : Kalo di kampung ini juga nggak pernah? 

I : Ya apa senam anakku ya akeh 

P : Heheh nggak ada waktu mbak ya 

I : Iya 
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P : Sekarang kan banyak ya mbak tempat-tempat sanggar senam deket-deket sini 
juga banyak toh mbak, kayak teh herbal teh hijau buat diet terus kayak 
herballife kayak gitu itu banyak, mbak tertarik nggak? 

I : Enggak 

P : Kenapa mbak? 

I : Ya nggak kepikiran aja wes gini aja mbak disyukuri 

P : Kenapa kok nggak tertarik, herbal-herbal itu kan lagi marak-maraknya dan 
katanya banyak yang sukses gitu mbak 

I : Gak papa, males aja gak pengen ngerubah apa-apa. Biayaku sendiri ae sek 
kurang kok 

P : Berarti sampai sekarang belum ada keinginan buat diet ya? 

I : Iya hehe 

P : Kalo soal iklan yang di tv itu mbak yang jual alat-alat kadang yang buat 
perut terus bisa getar-getar ngurangin berat badan, gitu itu mbak nana tertarik 
nggak? 

I  : Nggak mbak haha 

P : Berarti mbak cuma sekedar liat tok tapi nggak tertarik gitu?  

I : Iya koyoke enak tapi danane gak ada haha 

P : Iya soalnya kan sekarang banyak kan mbak, iya nih aku pengen diet biar 
cepet aku pake ini, selain mengurangi makan aku pake yang nih, kan banyak 
sekarang mbak, kalo mbak sendiri enggak? 

I : Nggak wes mbak 

P : Berarti kalo misalkan dipaksa buat diet mbak dietnya yang itu aja olahraga 
sama pola makannya ya, mbak suka makan malam? 

I : Iya hehehe 

P : Kalo misalkan dulu mbak sebelum nikah pernah nggak sih dapet omongan 
yang nggak enak gitu? Jadi kalo biasanya di sekolah gitu dapet bullying, 
dibully gitu? 

I : Enggak pernah soalnya temen-temen saya juga banyak sing gemuk 

P : Ada perbedaan yang menonjol nggak sih mbak setelah menikah dan sebelum 
menikah? 

I : maksudte kuruse ta? 

P : Iya soal badannya sama ngerawat dirinya 
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I : Kalo yang belum menikah itu ya merawat diri, kalo kegemukan minum pil, 
kalo sudah nikah ya gak ngontrol gitu, bingung buat pampers, beras rumah 
tangga 

P : Berarti buat kebutuhan yang lebih urgent ya mbak ya 

I : Iya, kalo yang itu ya nanti-nanti ae, kebutuhan pokok dulu sehari-hari, soale 
bayarane ya gak banyak hehehe 

P : Suaminya kerja dimana mbak? 

I : Ya itu sama kayak saya dulu, di percetakan 

P : Oh kenalnya dari situ, oala ini cinlok hehe 

I : Iya mbak hehe 

P : Udah mbak gitu aja, permisi, makasih banyak ya mbak, terima kasih 
waktunya 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : DM 

Usia : 55 Tahun 

Berat Badan : 85 kg 

Tinggi Badan : 152 cm 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

P : Jadi bude ini merasa mengalami obesitas atau kegemukan? 

I  : Iya 

P : Merasa ya 

I  : Iya  

P : Atas dasar apa bude kok ngerasa? 

I  : Ya lihat dari berat badannya kan segitu, di atas 80 kilo 

P : Jadi dilihat dari timbangan ya? 

I  : Iya 

P : Kalo boleh tau ibunya gemuk ini sejak kapan? 

I  : Sudah ada 10 tahun lebih, sejak ngelahirin yang terakhir pokoke 

P : Eh enggak maksudnya setelah menikah atau memang dari dulu? 

I  : Enggak , sesudah punya anak 3 

P : Oh setelah melahirkan anak ke 3? 

I  : Iya 

P : Kalo boleh tau bude ini ikut KB ndak? 

I  : Sekarang KB setirin 

P : Ngerasa nggak bude kalo misalkan gemuk itu dari KB? 

I  : Iya juga 

P : Iya juga? 
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I  : Iya 

P : Selain dari KB mungkin, dari apa lagi biasanya? 

I  : Ya mungkin dari makanan 

P : Makanannya nggak terkontrol ya? 

I  : Iya, makanan tidak terkontrol, sama mungkin kurang kegiatan ya 

P : Kurang gerak? 

I  : Iya kurang gerak 

P : Terus dari keluarga atau temen-temen sendiri banyak yang gemuk nggak 
bude? 

I  : Banyak 

P : Banyak? Lebih banyak di teman-teman atau dari keluarganya bude? 

I  : Teman-teman, kalo keluarga enggak 

P  : Ada pendapat nggak bude dari keluarga gitu, dari anak atau dari suami 
tentang badannya bude sekarang ini? 

I   : Ya enggak, nggak ada sih 

P : Nggak ada ya, no komen semua ya? 

I  : He’e 

P  : Pernah dapet protes nggak sih bude dari suami? “kuruo ta” atau gimana gitu 

I   : Enggak 

P  : Enggak ya? 

I  : Enggak, menerima apa adanya, wong suamine bude sendiri lo tau sendiri 
gemuke kayak apa itu 

P  : Kalo dari lingkungan sini bude? Tempat tinggal? Biasanya kalo di sini kan 
ada kegiatan kayak arisan, pkk kayak gitu, ada komentar nggak sih bude dari 
tetangga-tetangga gitu itu kalo lagi kumpul? “kok tambah lemu” atau apa? 

I  : Iya  

P : Ada ya? 

I  : Iya 

P : Gimana gitu itu bude negurnya? 

I  : Ya masalahnya ya  rata-rata ya gemuk, ya gitu “loh sekarang kok tambah 
gemuk?” Ya saya ngomong aja soalnya apa, mekar hehehe 
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P  : Kalo buat yang ngasih motivasi diet ada nggak sih bude? 

I  : Ada  

P : Siapa? 

I  : Enggak, sebetulnya dari RT juga ada kegiatan untuk olahraga ya satu minggu 
sekali 

P : Kalo dari anak gitu bude? Gak ada ya? 

I  : Nggak ada 

P  : Kalo menurut bude sendiri ya tubuh ideal itu yang kayak apa? 

I  : Tubuh ideal yang sesuai dengan berat badan, berat badan dikurangi ini 
jumlahnya ehh dikurangi 110 itu kan ideal mbak, eh berat badan dikurangi 
tinggi badan eh?? 

P  : Tinggi badan di kurangi berat badan? 

I  : He’e 

P  : Kalo dari biasanya kita lihat itu di tv-tv toh bu kan banyak itu yang lencir-
lencir gitu, kalo artis gitu ibaratkan siapa bu? 

I  : Waduh 

P  : Heheh nggak tau? 

I  : Artis? Meriam Belina ae kan seusia iku ambek aku hahaha 

P  : Kalo obesitas sendiri atau kegemukan, yang bude tau tentang obesitas apa 
sih bude? 

I  : Obesitas itu ya kegemukan, terus kalo obesitas biasanya kan banyak 
penyakit-penyakit yang ini ya, mendekati, ya karna itu tadi biasanya kelabihan 
kolestrol terus apa itu? Gula darah biasanya kalo orang obesitas gitu 

P  : Jadi kayak bibit munculnya penyakit gitu ya? 

I  : He’em 

P : Kalo bude sendiri? Kalo boleh tau menderita salah satu dari itu nggak? 

I  : Diabetes 

P : Oh diabetes 

I  : Iya 

P : Jadi menurut bude obesitas itu suatu penyakit nggak? 

I  : Enggak 

P : Bukan ya? 
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I  : Iya, memang kelebihan berat badan ae, karena kurang gerak 

P : Kalo yang bude tau tentang obes dampaknya bagi kesehatan apa? 

I  : Ya itu mbak, karena kurang gerak jadi kita makan nya nggak terkontrol jadi 
kita kurang gerak. Terus kalok pas bangun tidur aja mbak shella, kaki itu 
rasane nyeri giringgingen gitu itulo. Ya bee itu gara-gara kabotan badane bude 
iki. Makane lak jalan iku ya agak pincang-pincang. Makane kalau ke pasar 
sekarang nyuruh mbak Vicky, soale kaki e bude gak kuat 

P : Menyebabkan penyakit-penyakit yang itu tadi ya bude? 

I  : He’em 

P : Menurut bude obes itu bisa menyababkan kematian nggak sih bu? 

I  : Enggak 

P : Ndak ya.. biasanya kan ada ibu-ibu yang gendut ada penyakitnya tapi 
dibiarin aja, jadi dia itu ngobatin kalo misalkan kayak bude gini ya diabetes 
ngobatinnya ya diabetesnya, bukan penurunan berat badannya 

I  : Iya emang gitu  

P : Kalo bude sendiri kan sudah menderita diabetes ya, otomatis minum obat 
buat diabet ya, gitu itu bude juga ngelakuin pengurangan pola makan buat 
mengurangi berat badan nggak? 

I  : Sejak pakde sakit itu mbak Shella, bude sing tadinya mokan makan ae, poleh 
kepikiran melok pakde sekarang makane. Jadi kan positif toh mbak, ngaruh 
juga itu ternyata (untuk kesehatan) makane sekarang agak turun ini 

P : Biasanya dapet info soal obes dari mana? 

I  : Saya kan baca dari ini ya liat media sosial 

P : Biasanya kalo ngumpul sama ibu-ibu gitu ya ngomongin kayak gitu ta bude? 

I  : Enggak, enggak pernah, soalnya rata-rata ibu-ibu gendut-gendut 

P : Berarti menurut bude itu kegemukan di kalangan ibu-ibu itu hal yang wajar? 

I  : Dibilang wajar ya engga, tapi yak ok banyak haha 

P : Kalo tanggapan bude soal anjuran medis tentang bahaya kesehatan itu setuju 
nggak? jadi kan biasanya kalo di puskesmas itu kan, ojok lemu-lemu ngkok 
nggarakno penyakit iki samean iku kudu diet 

I : Iya setuju bude lak itu. Obesitas ini bikin orang kenak penyakit, mbak Shella. 
Takut bude itu, makanya pola makane bude tak ganti kayak pakde sekarang 

P  : Kalo bude sendiri sering memeriksakan diri atau konsultasi ke dokter nggak? 

I  : Rutin setiap bulan 
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P : Apa itu biasanya itu bude, kontrol apa? 

I  : Ya pengobatan rutin diabetes itu 

P  : Oh bukan yang kan ada yang cek darah itu? 

I  : Ya iya kalo diabetes kan setiap bulan kan cek darah 

I  : Cek darah itu cuman mengetahui diabetesnya aja ta bude biasanya kan aja 
kayak kencing manis nya juga? 

P : Iya setiap bulan cek gula darah tapi tiap 3 bulan sekali cek darah lengkap  

P : Kalo konsultasi ke dokter soal gizi gitu pernah nggak bu? Jadi kan ada kalo 
mau diet konsultasi ke dokter dulu 

I  : Itu  mungkin ada mbak kalo diabetesnya melampaui batas kalo sudah tinggi, 
saya masih terkontrol tapi kita sudah konsultasi 

P  : Kalo sekarang ya menurut bude tubuh yang sekarang itu giama? Menurut 
bude sendiri?  

I  : Ya gemol, empuk hahaha 

P : Ada rasa pengen eh tak kuruno awakku rek ta yawes gini aja 

I  : Ya sakjane se pengen mbak. Tapi yawes pokok dikasih sehat teruslah 

P : Yang penting sehat ya bu 

I  : Alhamdulillah 

P : Biasanya kalo lebaran kan kumpul keluarga besar kayak gitu biasa nya pede 
gak bude, atau merasa minder ta ya apa? 

I  : Enggak biasa aja 

P : Sempat ngerasa risih nggak sih bude dengan tubuh yang gini? 

I  : Iya 

P : Biasanya kalo baju-baju sering merasa kesulitan nggak sih bude? 

I  : Enggak, kalo baju enggak, karena milih ukuran yang besar yang jumbo 

P : Kan ibunya sudah berkeluarga sudah punya anak 3 juga, kalo di tanya soal 
penampilan bu, penting nggak? 

I : Walah mbak penampilan gae opo wong wes jadi nenek-nenek. Sing penting 
panjang umur, sehat, makane tarak biar penyakite ga mampir-mampir 

P  : Soale kan biasane kalo belum nikah kan penampilan penting biar dapet 
jodoh, tapi kalo udah nikah kan penting nggak seh kan wes entok ae loh 

I  : Lhaio haha 
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P  : Kalo buat tetangga-tetangga gitu pengen gak sih soalnya kan biasanya ada 
yang masio punya anak akeh badannya tetep lencir-lencir, gitu itu pengen 
nggak sih bu 

I  : Ya pengen asline 

P : Dengan tubuh yang kayak gini membatasi aktivitas sehari-hari nggak bude? 

I  : Endak 

P  : Berarti tetap aktif-aktif aja ya, ada yang dicemaskan nggak sih bu dengan 
tubuh yang sekarang? 

I  : Ya cemas mbak, masalahe kan biasae dari perut ya 

P : Apa bude yang ditakuti? 

I  : Ya kita nggak takut ya, takutnya karena ada itu loh mbak, penyakit 

P : Kalo soal nyaman bu, nyama nggak bu sama tubuh yang sekarang? 

I  : Endak mbak yo ndak nyaman 

P : Kenapa nggak nyaman 

I  : Yak karena itu mbak kalo habis duduk mau berdiri ya sulit, nggak enak 

P : Sekarang ini lagi program menurunkan berat badan atau diet nggak bude? 

I : Ya apa ya… bukan diet. Tapi bude kan puasa senin-kamis, terus makannya 
itu dikurangi yang gorengan-gorengannya. Kalau pengen jajan itu masak 
sendiri biar lebih sehat. Ya Alhamdulillah bude berkurang (berat badan) loh 
ini, mbak 

P : Soalnya di sini kan sudah banyak kayak sanggar senam, kalo di tv alat-alat 
gitu 

I : Iya, makanya dari orangnya mbak,mau nggak menjalaninya, kalo aku wes 
enjoy kayak gini 

P : Berarti ndak ada ini ya program khusus yang dijalani, tapi tertarik nggak 
bude buat diet? 

I : Ya tertarik tapi biasanya orang kalo diabetes pake kayak herbalife biasanya 
kita kalo nggak menjalani biasanya badannya tambah bengkak mbak badannya 
tambah besar terus bentuk badannya tambah jelek 

P : Kalo misalkan disuruh buat diet ya buk diet kayak apa yang dipengen? 

I  : Kita buat puasa aja mbak 

P : Kalo misalkan aktifitas fisik kayak senam atau olahraga pernah nggak? 

I  : Enggak mbak soalnya repot aku 
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P : Loh disini nggak ada ta bude? 

I  : Ada tapi ndak pernah ikut, mending ngaji aja mbak dari pada senam 

P : Kalo tanggapan soal iklan di tv ya yang nawarin ya buk ya yang nawarin 
solusi buat diet kayak teh herbal tertarik nggak? 

I  : Enggak 

P : Okedeh makasi bude yaaa 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : DN 

Usia : 52 Tahun 

Berat Badan : 95 kg 

Tinggi Badan : 155 cm 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

P : Ibunya sekarang ini merasa mengalami obesitas ndak? 

I : Ya iya lah mbak 

P : Kenapa kok mikir gitu bu? 

I : Apa ya, cari baju sulit, itu faktor utama, terus kalo dipake jalan berat, nggak 
selincah waktu saya saat muda 

P : Ibunya mulai gemuk itu setelah lahiran anak ke berapa? 

I : Melahirkan anak ke 3 

P : Sebelumnya anak pertama sama anak ke dua itu masih ini belum drastis kah 
bu? 

I : Iya masih stabil 60an lah soalnya masih kerja 

P : Kenapa kok gitu? Ibunya ikut KB nggak? 

I : KB suntik itu anak yang ke 3 ndak pernah lepas, mulai dia lahir sampe umur 
14 tahun, itu semakin ini semakin gemuk 

P : Selain dari KB? 

I : Selain dari KB mungkin ya dulu kan ditunggui orang tua terus nggak 
ditungguin orang tua makan bebas, seneng makan mbak 

P : Biasanya kalo orang kalo udah gemuk kan susah gerak, ibunya ngerasa juga 
gak? 

I : Enggak juga, banyak kegiatan juga saya 

P : Kalo dari temen-temen atau keluarga banyak nggak yang gemuk? 
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I : Banyak, kebetulan ini apa itu, satu pkk itu ketuanya gemuk, seketarisnya juga 
gemuk saya bendaharanya juga gemuk 

P : Berarti dari temen-temen ya bu? Kalo keluarga? 

I : Enggak 

P : Kalo misalkan dari suami atau anak-anak lihat badannya ibu sering komen 
nggak sih bu? 

I : Sebenernya sih iya, tapi dulu saya berusaha untuk menguruskan badan, minum 
obat gitu kalo nggak salah, minum satu minggu, sakitnya satu bulan setengah 

P : Sakit itu maksudnya apa? 

I : Ya sakit, kena lambung langsung 

P : Oh setelah minum satu minggu? Itu atas rekomen dari siapa? 

I : Dari temen, temen saya juga dulu gemuk, terus dia minum itu 3 bulan kurus, 
nggak taunya dianya sakit sampek nggak bisa jalan 

P : Tapi emang bener menghasilkan? 

I : Yaiya sampai sekarang dianya tetep kurus 

P : Berarti memang terbukti? 

I : Iya, tapi dengan sakit dulu gitu loh 

P : Terus ibu setelah sakit itu enggak nerusin? 

I : Enggak boleh sama suami, yang penting sehat 

P : Sempet disuruh diet lagi nggak bu? 

I : Nggak sih, tapi sayanya pengen masihan 

P : Karena pernah kejadian kemarin itu ya bu? 

I : Iya, enggak boleh pake obat-obat gitu 

P : Kalo biasanya kan kayak ibu-ibu pkk kan juga banyak toh yang gemuk, gitu itu 
ada nggak sih yang komen?  

I : Oh kalo gitu kan biasa ya guyon-guyon, awakku loh kok tambah melar 

P : Jadi kan biasanya ada kan bu minder gitu 

I : Kadang saya juga minder 

P : Kalo buat temen-temen gitu? 

I : Kalo untuk temen-temen endak, karena ketiganya sama-sama gemuk, kadang 
kalo reuni gitu saya malu karena saya dulu kan kecil badan saya 36-37 menikah 
itu, jadi sampai sekarang kalo saya diajak reuni nggak pernah mau pokoknya 
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P : Ada yang ngasih motivasi buat diet nggak? 

I : Ada juga temen 

P : Terus sempet kepikiran buat ngelakuin nggak? 

I : Dulu itu sempek gitu mbak terus sakit 

P : Setelahnya? 

I : Iya masih coba ini tapi yang alami-alami aja 

P : Sekarang kalo di tanya tubuh yang ideal bu? Menurut ibu tubuh yang ideal 
gimana? 

I : Hm tinggi dikurang 110 mbak ya? 

P : Iya, kalo dilihat dari artis bu? Kan banyak toh? Pernah sempet kepikiran nggak 
kayak ada artisini rek aku pengen kayak gini 

I : Enggak juga mbak aku malu dewelek ngunu, malu sendiri aku lek gitu 

P : Sekarang tentang obes bu, ibunya apa yang di ketahui tentang obesitas bu? 

I : Obesitas itu apa ya, kelebihan berat badan yang sangat menonjol ya mbak ya? 

P : Yang menonjol itu gimana? 

I : Ya otomatis bentuk badannya besar, terus identik orang kurang gerak, nggak 
cantik, jelas itu mbak soalnya kan baju-baju sulit dicari kan hanya took tertentu 

P : Tapi sekarang kalo nggak salah udah mulai banyak toko-toko yang jual big 
size 

I : Iya makanya tertentu nggak seperti orang yang istilahnya model-modelnya itu 

P : Menurut ibu sendiri obesitas itu penyakit nggak? 

I : Enggak juga 

P : Bukan? 

I : Bukan 

P : Kalo ditanya dampak obesitas buat kesehatan apa? 

I : Serangan jantung, darah tinggi, gula darah 

P : Ibunya ngalami salah satu dari itu nggak? 

I : Iya mbak, wes kena diabet aku. Jadi setiap aku makan aneh-aneh gitu, anakku 
yang nomer dua ini ngomel-ngomel. Makanya pengen diet, mbak. Buat sehat 
dan bonuse ya badan lencir itu. 

P : Menurut ibu ini obesitas bisa sampai nyebabin kematian nggak sih bu? 
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I : Bisa juga karena menimbulkan jantung toh, yang lemak dalam tubuh 

P : Dampaknya kalo enggak segera ditangani? Kalo ibu sekarang kan udah gemuk 
ya tapi nggak diet kedepanya jangka panjang gitu? 

I : Mungkinya menyerang jantung ya 

P : Kalo ibu tau informasi soal obesitas dari mana biasanya? 

I : Bisa dari media, dari temen 

P : Gitu itu apa yang diomongin? 

I : Jangan gemuk-gemuk nanti banyak penyakit, kan identiknya orang gemuk 
banyak penyakit 

P : Jadi kan kalo dipuskesmas, rumah sakit gitu itu kan ada anjuran buat diet 
karena obesitas bahaya, kadang dokter dan pihak medis itu bilang obesitas itu 
bisa mengurangi angka harapan hidup 

I : Iya bener 

P : Kalo ibu setuju? 

I : Tergantung ya mbak, kalo menurut saya tergantung karena apa ya penyakit 
umur seseorang kan dilihat dari kenyamanan pikiran kita, meskipun nggak 
gemuk kalo dia banyak pikiran kan penyakit cepet datang? 

P : Kalo misalkan ada dokter yang bilang obesitas bisa mengurangi umur, ibu 
setuju enggak? 

I : Setuju sih. Kalo saya itu berfikiran gini mbak, kenyamanan dari hidup kita gitu 
loh, bagaimana pun factor utama dari kesehatandan umur kan dari pikiran, 
kalokita misalkan orangnya nyantai, nyaman nyantai otomatis penyakit kan 
nggak gampang nyerang kita 

P : Ibunya sering periksa atau konsultasi ke dokter nggak? 

I : Masalah obesitas? 

P : Iya masalah badan 

I : Enggak 

P : Kenapa bu? 

I : Belum ada waktu kali ya 

P : Kalo misalkan kan sekarang ada tuh bu check up, cek darah, buat ngontrol gula 
darah, kolestrol, asam urat. Pernah? 

I : Oh iya setiap bulan cek control 

P : Setiap bulan? 
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I : Iya mbak 

P : Sekarang bu kalo ditanya mengomentari badannya sendiri? 

I : Maksudnya mengomentari badannya gimana mbak? 

P : Ya ibu melihat badanya sendiri itu gimana? 

I : Kalo saya sebenernya nggak pede juga 

P : Kenapa itu? 

I : Kenapa ya, kalo orang gemuk itu kan keliatan… aduh mbak hahaha nggak 
enak dipandang lah gitu loh 

P : Nggak enak dipandang? 

I : Iya 

P : Berarti ibunya biasanya kalo lebaran gitu kan kumpul keluarga besar kumpul 
orang-orang salaman gitu nggak pede? 

I : Iya agak ga pede. Karena kenapa ya, kalo keluarga terus orang sekitar kan 
sudah tau bentuk saya itu seperti ini, tapi kalo umpama orang yang belum tau 
seperti temen-temen saya, saya kan ngomong reuni saya nggak pernah ikut 
karena mereka pasti kaget saya dulu kecil sekarang seperti ini 

P : Berarti takut denger omongan-omongan kayak gitu ya bu, sedangkan kalo 
disini kan sudah terbiasa 

I : Iya takutnya sih enggak tapi ya apa ya 

P : Risih? 

I : Iya risih 

P : Kalo ditanya soal ini bu, obesitas di kalangan ibu-ibu wajar nggak se? 

I : Ya enggak seh, tapi kebanyakan ibu-ibu gemuk loh ya 

P : Nah kan kebanyakan ibu-ibu gemuk, itu wajar nggak seh? 

I : Nggak harusnya. Saya ini kemarin 97 loh mbak, kurang 3 sudah pas itu satu 
kwintal 

P : Kenapa buk kok bisa makin gemuk gitu loh? 

I : Enggak tau ya mbak ya 

P : Ibunya biasa ngontrol makanan ndak? 

I : Enggak dulu, doyan makan saya ini mbak 

P : Berarti apa aja dimakan bu? 
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I : Dimakan sampai saya itu konsumsi bebek tanyakan itu budhenya mbak itu, 
hamper satu mingg 2-3 kali, masalahnya saya suka 

P : Terus kalo sekarang bu? 

I : Sekarang udah mulai dikontrol lah mbak 

P : Terus biasanya satu hari berapa kali? 

I : 3 kali 

P : Kalo ditanya penampilan bu, penting nggak sih sekarang? 

I : Ya penting sangat penting 

P : Soalnya ibunya kan sudah nikah sudah punya anak 

I : Oh ya tetep penting 

P : Iya penting buat siapa sih bu? Kalo misalkan belum nikah kan buat narik lawan 
jenis narik jodoh gitu kan bu 

I : Yang pertama buat suami biar suami nggak ngelirik orang lain 

P : Selain untuk suami? 

I : Ya untuk diri sendiri 

P : Kepuasan diri sendiri itu ya 

I : Iya 

P : Badan ibu yang sekarang ini mbatesin aktifitas sehari-hari nggak? 

I : Enggak juga 

P : Iya males kayak jalan ke pasar haduh aras-arasen awakku koyok ngene 

I : Saya aktif kok mbak, kegiatan pkk itu juga aktif 

P : Ada yang dicemasin atau ditakutin nggak sama tubuh yang sekarang? 

I : Ya mungkin penyakit itu ya 

P : Takut sama penyakitnya ya 

I : Iya, penyakit yang akan nyerang saya  

P : Kalo ditanya nyaman gitu nyaman nggak bu dengan tubuh yang sekarang? 

I : Sebenernya enggak  

P : Sekarang kan kalo di tempat saya itu banyak kan sanggar senam, terus kayak 
club sehat gitu, tertarik ndak? 
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I : Ndak ingin mencoba, soalnya apa ya ikut gitu itu ternyata tetangga saya 
badannya bisa kurus tapi setelah dia nggak ikut badannya kembali semakin 
melar  

P : Oalah 

I : Iya ini disini ada kok 

P : Berarti nggak pengen itu? Kalo misalkan yang lain ibu kayak senam gitu? 

I : Senam? 

P : Iya 

I : Sebetulnya kepengen sebetulnya 

P : Kenapa koknggak dilakuin gitu itu? 

I : Iya nggak tau mbak ya, malem-malem itu kalo nggak makan mau tidur itu loh 
makan, kadang saya 4 kali makan, kalo nggak makan ndak bisa tidur 

P : Disini ada senam bu? Ibunya ikut senam? 

I : Kadang-kadang 

P : Biasanya gitu itu seminggu berapa kali? 

I : Satu kali 

P : Senam apa bu? senam lansia ta? 

I : Senam lansia 

P : Kalo misalkan ikut-ikut senam kayak gitu itu sempet susah nggak sih bu 
ngikutinnya? 

I : Iya kadang-kadang 

P : Apa? 

I : Kadang kan lonjak-lonjak iku lak awake dewe kan aduh, tapi ya ikut aja 

P : Kalo misalkan di tv kan banyak tuh bu alat terus makanan minuman yang bisa 
ngecilin, gimana tanggapannya? 

I : Ya bagus, bagi yang ikut 

P : Kalo ibu sendiri tertarik nggak? 

I : Enggak juga 

P : Ada perbedaan nggak sih bu sebelum menikahdan sesudah menikah buat 
mengurus diri sendiri? 
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I : Kalo sebelum menikah kan kalo orang perempuan mbaknya tau kan ya, kan 
kayak dagangan, istilahnya kan seperti itu,  terus kalo sudah menikah kita juga 
menjaga, untuk menjaga suami 

P : Tapi kan kita kayak keteteran untuk mengurus diri sendiri kan bu ya? 

I  : Ya makanya 

P : Waktu ibunya setelah menikah kan sempat kerja tuh, itu udah punya anak 
belum bu? 

I : Sebelum menikah saya sudah kerja terus setelah menikah saya masih kerja, 
wong saya kerja itu anak saya umur tiga tahun baru enggak kerja 

P : Hhmmmmm 

I : Karena suami pindah sana saya punya pembantu, pembantunya itu jorok mbak, 
suami saya tau, terus waktu itu suami saya tanya saya, yang kerja kamu atau 
saya? 

P : Itu waktu ibu masih kerja itu tubuhnya udah kayak gini ta? 

I : Enggak 

P : Oh masih lencir 

I : Iya masih berapa ya, ya 52, 53 

P : Ngerasa ada perbedaan nggak sih bu antara masih kecil badannya sama 
sekarang,dari orang-orang? Perlakuan dari orang-orang gitu 

I : Enggak juga, biasa aja 

P : Nggak ada bedanya gitu? 

I : Enggak karena perlakuan orang pada kita kan dari diri kita sendiri sih 

P : Kalo anak sekolah yang siswa-siswa itu kan badannya gendut kan kena 
bullying gitu sih, jadi aku kayak pengen tau gitu kalo misalkan di ibu-ibu itu 
gitu juga nggak sih? 

I : Enggak, tergantung dari perilaku kita pada mereka, kalo kita dapet menghargai 
diri kita sendiri mereka pasti menghargai kita, itu faktor loh mbak itu, perlu di 
camkan dimana pun 

P : Oke makasih banyak ya bu waktunya 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : AW 

Usia : 34 Tahun 

Berat Badan : 66 kg 

Tinggi Badan : 152 cm 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Marketing 

 

P  : Kalo ditanya soal obesitas mbaknya ngerasa mengalami ndak? 

I  : Iya 

P  : Atas dasar apa itu mbak? 

I  : Apa ya.. kalo pake baju gitu loh itu kalo sesek gitu sudah terasa, terus ya gitu 
aja mbak 

P  : Sebelumnya pernah kurang dari ini nggak berat badannya? 

I  : Enggak kelebihan sering 

P  : Oh jadi waktu kalo misalkan belum punya anak itu mbak? 

I  : Saya masih perawan dulu itu masih 55 

P  : Oh berate masih kecil kecilnya 

I  : Iya 

P  : Kalo misalkan ditanya sejak kapan gitu berat badannya mulai naik drastis? 

I  : Habis melahirkan sama pakek KB inilo mbak 

P  : Itu menurut mbak menyebabkan gemuk ya? 

I  : Iya, yang melar ya itu pil KB itu saya KB itu satu bulan sekali, pernah 
bengkak sampe 80 kg 

P  : Itu diikuti sama pola makan yang nambah nggak? 

I  : Enggak, murni dari faktor KB, dokternya sih nyuruh nyaranin selepas 2 tahun 
ganti, memang ketidak cocokan dari KB itu 2 tahun 

P  : Tapi porsi makan tetep ya mbak, normal gitu? 
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I  : Iya biasa normal 

P  : Kalo dari keluarga atau dari temen-temen ada juga banyak yang obes nggak 
mbak? 

I  : Saudara saya depan rumah itu obes sekali itu belum menikah 

P  : Berarti dari keluarga juga banyak ya mbak?  

I   : Iyaa 

P  : Kalo dari temen-temen mbak, temen kantor banyak nggak? 

I   : Ada 

P  : Iya banyak nggak? 

I   : Ya cuman beberapa 

P  : Kalo misalkan pendapat dari keluarga sendiri mbak, ada pendapat nggak sih 
soal badan mbak yang sekarang ini? 

I   : Ya mama saya, suami, anak saya komentar semua 

P  : Semua ya mbak haha, biasanya gimana itu mbak? 

I   : Ya ma badane mama kecilin poo gendutnya 

P  : Kalo pendapat dari tetangga atau mbaknya biasa ikut arisan gitu kah? 

I   : Enggak 

P  : Kalo di kantor nih mbak, pendapatnya temen-temen sendiri gimana soal 
badan? 

I  : Dikomen terus haha, tapi sekarang liat saya kurusan gini, mnbak badannya 
kok sekarang kurus ya gitu 

I  : Terutama yang di komen itu perut, wah gendut sekali, besar sekali saya ini. 
Jadi yang sering di komen itu perut saya itu 

  P  : Kalo ditanya yang ngasih motivasi buat diet ada nggak mbak? 

  I  : Iya, ada 

  P  : Siapa biasanya? 

  I  : Kakak saya, kakak saya yang di ini loh, daerah karang pilang 

  P  : Hhhmmm 

 I  : Aku sekarang lagi diet DEBM. Tau gak diet DEBM? Ituloh mbak yang 
sekarang banyak di instagram-instagram. Jadi kita makan pokoknya diganti 
telur. Nasi, mi itu gak boleh harus dihindari. Tapi kalo mau makan goreng-
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goreng gak papa. Aku cocok sama DEBM ini, dulu sempet diet mayo tapi gak 
efektif, jadinya gak berkurang sama sekali beratku 

  P  : Oh iya mbak tau aku 

  I  : Itu kan dia ikut ini di facebook itu loh DEBM itu loh 

 P  : Dan ada hasilnya? 

  I  : Ada, ya ini turun 

  P  : Oh sekarang ini mbak lagi program itu? 

  I  : Iya 

  P  : Dan taunya DEBM dari kakak? 

  I  : Iya dari kakak kan diikutin grup itu saya 

P  : Kalo ditanya soal tubuh yang ideal nih menurut mbak, tubuh ideal itu yang 
gimana? 

I  : Kalo tubuh yang ideal itu nggak hanya kurus ya mbak, dan yang ngga kalah 
penting tadi sehat 

P  : Kalo misalkan ditanya ini mbak artis-artis itu kan banyak yang badan atau 
fisiknya bagus, milih artis siapa? 

I  : Saya? 

P  : He’em 

I  : Ashanti, oh Syahrini mbak hahaha 

P  : Kalo ditanya soal obesitas yang mbak tau obesitas itu yang gimana? 

I  : Kegemukan menurutku itu suatu hal yang merugikan individu, ya. Yang harus 
dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Karena pengaruhnya buruk buat 
kehidupan, apalagi kesehatan 

P  : Selain itu ada lagi yang ditau? 

I  : Obesitas bikin kita susah kalau mau ngapa-ngapain ya, gak pede juga kan. 
Apalagi kalau uda makek baju. Uangel milihe, beli baju juga susah. Kelihatan 
lebih tua juga loh dari wajah itu keliatan 

P  : Kalo ditanya obesitas itu penyakit nggak sih? 

I   : Bukan sih 

P  : Bukan ya, kalo misalkan yang ditau soal dampaknya obes buat kesehatan kira-
kira apa yang mbak tau? 

I  : Ya itu, terjadi nanti penyakit terutama jantung, kolestrol, darah tinggi, diabet 
itu nanti arahnya ke sana mbak 
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P  : Mbak lagi atau pernah ngalamin salah satu dari ini nggak? 

I   : Kolestrol saya sama darah tinggi 

P  : Waktu mbak beratnya 80 gitu itu mbak bingung nggak? 

I  : Bingung sekali mbak, kayak babi ucul, makanya saya pergi ke dokter itu, 
minta saran, saya pake KB ini kok tadinya sih mens nya lancer, terus ndak 

P  : Hoala menghambat gitu ya mbak 

I  : Iya terus setelah bebrapa tahun anak saya umur satu tahun itu udah nggak 
mens dari situ tubuh semakin melar pembengkakan dari situ, terus akhirnya 
dokter menyarankan memang KB itu ada ketidakcocokannya jadi memang 
harus ganti, nggak boleh di pakai terus 

P  : Terus akhirnya ganti KB? 

I   : Saya udah nggak KB. Lepas 

P  : Biasanya mbak dapet informasi soal obesitas atau kegemukan itu dari mana? 

I   : Media sosial iya temen iya, terutama temen mbak, soalnya kan banyak temen 

P  : Dan ini temen-temen yang ngasih tau itu yang gendut-gendut juga atau 
enggak?  

I   : Enggak dong 

P  : Kalo misalkan ada anjuran medis itu kan ada yang bilang kamu harus diet nih 
kalo enggak bisa nurunin kualitas hidup, setuju ndak? 

I   : Setuju 

P  : Setuju ya, kenapa mbak setujunya? 

I   : Karena kan obesitas itu kan nanti initoh mbak, jantung tadi loh 

P  : Sarang penyakit gitu ya? 

I   : Nah, betul itu nanti jantung nya kan ketutup lemak 

P  : Nah kalo misalkan ditanya soal badan yang sekarang? Mbak menilai badan 
yang sekarang badannya sendiri gimana? 

I  : Masih kurang kurus ya ini, aku masih nggak pede eh. Orang kalo udah 
badannya gemuk kan berubah mbak semuanya, apalagi dari bentuk wajah itu 
kelihatan banget kan pipinya, lemak-lemaknya itu kan keliatan. Makanya jadi 
lebih bunder, lebih kelihatan tua lah. Gak menarik. Lha kita kan pengennya 
yang tirus-tirus 

P  : Targetnya berapa toh mbak? 

I   : Saya pengenya sih 55,58 lah kalo 55 kan nggak mungkin ya hahaha 
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 P  : Kalo misalkan ada ada kumpul keluarga besar biasanya kayak lebaran gitu loh 
mbak, pede nggak sama badan yang sekarang? 

I   : Nggak mbak haha 

 P  : Nah biasanya ibu-ibu itu berat badannya meningkat paska melahirkan, nah 
kalo misalkan ditanya wajar nggak ibu rumah tangga itu gendut? 

I   : Nggak ya haruse 

P  : Kalo ditanya ini mbak, kan juga banyak yang habis lahiran tapi badannya 
kecil-kecil 

I   : Kenapa? 

 P  : Ada orang yang habis lahiran tapi badannya tetep kecil, gitu itu suka iri nggak 
sih mbak? 

I   : Iyasih kadang haha 

P  : Terus mbaknya kan udah punya anak nih ya, kalo misalkan ditanya soal 
penampilan, masih penting nggak sih mbak? 

I   : Penting dong apalagi buat kerjaan soalnya berhubungan dengan banyak orang 

P  : Oh buat dunia kerja juga 

I  : Iya, kok ya untungnya aku keterima kerja di perusahaanku yang sekarang itu 
dari jaman belum nikah ya. Coba baru daftar sekarang, jelas ditolak aku wong 
badane wes melar gini, Makane penting mbak sakjane jaga penampilan ini 

P  : Badan yang sekarang ini membatasi aktifitas sehari-hari nggak? 

I   : Ya gampang capek kali ya 

P  : Ada perbedaan nggak sih mbak sama yang dulu, waktu pas badannya lagi 
kurus-kurusnya? 

I   : Ya beda mbak 

P  : Apa terutama yang paling menonjol? 

I   : Risih ya, badan itu enteng, terus nggak sering sakit saya, pusing terutama  

P  : Yang ditakutin sama badan yang sekarang ini apa mbak? ada nggak? 

I   : Penyakitnya gitu 

P  : Kalo ditanya nyaman nggak sama badan yang sekarang? 

I  : Aku gak nyaman banget sama badanku sekarang ini, bener-bener 
mempengaruhi aku kalau lagi kerja. Suka sebel sendiri sama perut terutama. 
Makanya aku cari cara-cara itu (diet) biar cepet turunnya 

P  : Mbak mulai dari DEBM itu sejak kapan? 
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I   : Sudah 3 bulanan mbak, 4 bulan 

P  : Sudah 4 bulan? dan kira-kira sudah turun berapa? 

I  : 4 kilo 5 kilo, soalnya saya nggak rutin, itu saya nyoba kan nggak kuat ya, 
terus tak selingi tapi saya nggak terlalu ikut aturannya dia 

P  : Yang paling nggak kuat nahan apanya? 

I   : Nasi kan, nasi sama ini gula, gula nggak boleh 

P  : Oh nggak boleh ya 

I  : Nggak boleh, harus makan telur pokoknya intinya harus ngurangi karbo sama 
manis-manis 

P  : Berarti mbak ini yang paling nggak bisa nolak nasi? Kalo kayak camilan-
camilan gitu? Bakso 

I   : Oh bakso, bakso saya ngurangin mbak 

P  : Saya tau DEBM itu dari instagram 

I  : Iya, bagus loh mbak itu mbak, kalo kuat, dulu saya pertama nggak kuat, 
langsung nggelele terus, kan sakit lambung kan, terus tak selingin, wes tak coba 
makan nasi tapi sedikit, pokoknya ngurangin karbo sama manis 

P  : Berarti roti-roti gitu juga nggak boleh ya 

I  : Enggak boleh sebenernya, tapi anu, temenku berhasil mbak tadinya se mbak 
gini, sekarang turun dia 

P  : Berapa lama dia? 

I  : 5 bulan turun itu 6 kilo kalo nggak 7 kilo, tapi dia nyaranin saya, jangan 
diikutin ini facebook mbak, maksudnya jangan diikuti DEBM, makan aja gak 
papa soalnya samean kan gerak, soalnya saya kan keliling mbak kerjanya 

P  : Oh berarti, soalnya ada juga kan orang yang gendut karena kurang gerak 

I   : Iya 

P  : Dan mbak ngerasa cocok nggak ngelakuin diet ini? 

I   : Cocok sih, sampe temenku ikut kok 

P  : Mbak ngelakuin aktifitas fisik atau olahraga nggak? Pernah ikut itu nggak itu 
loh mbak senam di kampung yang seminggu sekali 

I   : Oh enggak 

P  : Kalo di tempat kerja juga nggak ada?  

I   : Dulu setiap sabtu ada, sekarang nggak ada  
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P  : Hoala begitu.. 

I   : Dulu ada mbak senam yoga sama senam aerobic, tiap sabtu 

P  : Dan sekarang kan banyak sih mbak tempat sanggar senam, terus tempat 
fitness itu loh mbak, tertarik nggak? 

I   : Tertarik sebetulnya mbak 

P  : Tapi? 

I  : Tapi waktunya nggak ada saya, kan malem pulangnya, pulang itu kadang jam 
7 jam 9 

P  : Jadi nggak ada waktu ya 

I   : Iya gitulah 

P  : Nanti ini mbak kalo misalnya udah nyampe nih mbak berat badannya 55 kira-
kira hal apa yang paling pengen dilakuin? 

I   : Hhhhhmm pengen pake baju yang uda gak cukup ini loh haha 

P  : Sekarang kan banyak tuh mbak kayak teh herbal club kesehatan, terus di tv itu 
kan ada alat yang kayak kita tinggal pake doang dan geter sendiri itu loh, 
tertarik nggak? 

I   : Enggak sih 

P  : Kenapa? 

I  : Soalnya itu sifatnya mungkin hanya sementara mbak ya, kalo herbalife kalo 
kita nggak minum itu pasti kembali lagi, dan mungkin faktor utama itu karena 
keuangan mungkin ya, dari pada buang-buang uang 

P  : Ndak ngefek ya mbak? 

I   : Ya ada tapi sementara, mahal juga kan itu 

P  : Kalo yang diet sekrang itu gak mahal emang mbak? 

I  : Ya mahal pasti ya. Tapi kalo aku sih gak nyesel ya. Kan gimana-gimana juga 
buat kita sendiri, daripada nunggu kena penyakitnya dulu baru berobat, kan ya 
sama-sama ngeluarin uang, malah tambah banyak kan kalo sudah terlanjur sakit 
itu 

P  : Oiya mbak, sudah makasi banyak ya mbak 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : EN 

Usia : 42 Tahun 

Berat Badan : 87 kg 

Tinggi Badan : 145 cm 

Pendidikan  : SD 

Pekerjaan  : Swasta pabrik 

 

P : Bude ngerasa nggak kalo misalkan ngalamin kegemukan? 

I : Ngerasa se 

P : Kenapa bude? Atas dasar apa? 

I : Cepet capek 

P : Selain cepet capek gitu bude? 

I : Baju nggak muat semua hahaha 

P : Nyari baju kesulitan ya? 

I : Iya nyari baju sulit 

P : Tapi kan sekarang mulai banyak bude kayak toko-toko baju yang big size 
sekarang 

I : Iya mbak tapi kan modelnya lebih banyak kalo kecil 

P : Bude ini gendut sejak sebelum sebelum menikah atau gimana? 

I : Enggak, setelah melahirkan, itu tambah naik berat badan itu mbak 

P : Sempet kepikiran nggak bude sama perbedaan badannya? 

I : Endak se mbak 

P : Berarti gemuknya gara-gara melahirkan? 

I : Iya  melahirkan itu 

P : Kalo KB berpengaruh juga nggak bude? 
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I : Enggak, saya memang nggak ikut KB 

P : Selain dari melahirkan, pernah kepikir nggak bude, karena banyak makan ta? 

I : Banyak makan hahaha banyak makan banyak nyemil gitu 

P : Porsi makanya beda ta budhe? Emang sebelum melahirkan sama setelah 
melahirkan? 

I : Sebetulnya kalo makan sih banyakan dulu mbak, makan itu banyakan dulu 
sebelum punya suami belum punya anak 

P : Bude olahraga? 

I  : Jarang, olahraga di rumah mbak, nyuci ngepel 

P  : Kalo dari keluarga atau temen-temen banyak nggak sih bude yang badannya 
gemuk?  

I  : Kalo temen-temen sih, kalo keluarga iya emang rata-rata, keluarga jumbo 

P  : Kalo dari temen-temen? 

I  : Kalo temen-temen ya ada yang gemuk, tapi nggak banyak 

P  :  Nggak sebanyak keluarga ya 

I  : Iya 

P  : Kalo pendapat dari suami atau anaknya gitu tentang badan bude ya apa? 
Komen nggak? 

I  : Suamiku nerima-nerima aja kok, mbak. Gak pernah bahas-bahas gemuk. 
Yang penting kan sehat, mbak shella. Jadi aku juga gak pernah mikir soal 
gemuk-gemukan, diterima aja, disyukuri 

P  : Pernah sempet takut nggak sih bude kalo misalkan badanku nggak kurus iki 
ngkok suamiku meleng? 

 I  : Selingkuh gitu ta? 

 P  : Iya, pernah kepikiran gitu nggak? 

 I  : Enggak sih mbak saling percaya aja 

P  : Kalo pendapat dari tetangga-tetangga? Biasanya kan ibu-ibu kan ada pkk, 
dasawisma gitu, gimana bude? 

 I  : Ya tambah gemuk hahaha 

 P  : Komentar gimana bude? 

I  : Sering mbak kalo digudo-gudo gitu. Kadang tetangga itu lak ketemu loh kok 
tambah lebar kok tambah gede gtiu. Tapi yakan bercanda toh mbak. Jadi ya 
gak papa, wes biasa 
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 P  : Ada nggak sih bude yang ngasih motivasi buat diet? 

 I  : Ada 

 P  : Siapa? 

 I  : Rosi hahaha 

 P  : Bu rosi itu siapanya bude? 

I  : Adek saya, adek kandung 

P  : Terus bude nanggepinnya ya apa? 

I  : Kan diajak makan itu mbak, herbalife mbak, polae kan mahal bude gak mau 

P  : Bude gak mau? 

I  : Enggak mbak shella. Ga ada biaya makane bude tetep lanjut kerja, mbak 
shella. Kalau ngandelin gaji suami ya gak cukup. Wong ya daripada di rumah 
gak ngapa-ngapain, mending di luar, kerja, dapat uang buat bantu kebutuhan 
sehari-harinya 

P  : Kalo bicara soal tubuh ideal nih bude, menurut bude tubuh yang ideal itu ya 
apa? 

I  : Ya yang tinggi, kurus, langsing itu ideal mbak 

P  : Kalo di tv kan banyak tuh bude artis-artis, kalo disuruh milih salah satu bude 
mau kayak siapa? 

 I  : Artis? 

 P  : Iyahh 

 I  : Hahaha ketinggian nanti aku 

P  : hahaha loh yang menurut bude itu bagus gitu 

I  : Larinsa hahaha 

P  : Kalo yang bude tau soal obesitas, obesitas itu gimana? 

I  : Obesitas itu kelebihan berat badan 

P  : Selain itu? 

I  : Kayak makan nggak beraturan, sering makan junk food, suka makan makan 
yang ya kayak yang instan-instan itu kan, minuman yang manis-manis kayak 
soda 

P  : Bude suka nggak makan-makanan seperti itu?  

I  : Suka sih mbak tapi mengurangi sedikit umur sudah tua soalnya mbak 

P  : Masih 40? 
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I  : 42 mbak hahaha 

P  : Kalo menurut bude obesitas itu penyakit bukan? 

I  : Ya bukan sih,meurut aku 

P  : Kenapa? 

I  : Yak karena itu kan kelebihan makan, kalo penyakitkan bawaan dari tubuh 
kan, kalo kelebihan makan kan kita sendiri 

P  : Kalo yang bude tau dampaknya buat kesehatan itu apa? 

I  : Obesitas buat kesehatan? Ya sakit-sakitan mbak 

P  : Kayak apa? 

I  : Ya sulit berjalan sulit bernafas juga kan, soalnya kelebihan berat badan kan 

P  : Kayak sulit gerak gitu? 

I  : Iya sulit gerak 

P  : Bude ngerasa ngalamin penyakit-penyakit itu nggak? 

I  : Ngerasa, sekarang kan ada kolestrol saya 

P  : Oh bude punya kolestrol 

I  : Iya 

P  : Selain kolestrol bude? 

I  : Enggak, cuman ini 

P  : Menurut bude obes itu bisa nyebabin sampai kematian nggak? 

I  : Iya bisa 

P  : Sekarang bude badanya kan gemuk ya, tapi nggak ngelakuin diet, kalo  
menurut bude dampaknya gimana? 

I  : Kalo berpikir iya mbak kepinhin kurus itu berpikir iya 

P  : Tapi enggak sedang melakukan diet kan? 

I  : Enggak 

P  : Nah itu kalo nggak segera ditangani bude dampak panjangnya apa? 

I  : Ya penyakiten mbak 

P  : Bude biasanya dapet info soal gemuk-gemuk itu dimana? 

I  : Ya saya baca-baca kayak nonton tv 
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P  : Kalo ngomong sama tetangga-tetangga sering nggak sih bude ngomongin 
gitu-gitu? 

I  : Ya sering mbak 

P  : Nah sekarang kan kalo misalkan biasanya di rumah sakit di puskesmas gitu 
kan ada peringatan toh bude dari dunia medis itu, kalo misalkan obesitas itu 
nggak segera di tangani bisa mengurangi angka harapan hidup, bude setuju 
nggak? 

I  : Ndak si, itu kan urusan yang di atas mbak 

P  : Begitu ya bude 

I  : Tapi memang kalo obesitas itu kan otomatis kan penyakit ini kan kayak 
menumpuk kan, saya setuju kalo kayak gitu. Tapi kadang orang itu umur 
kabeh iku sing kuoso sing ngatur, tapi kan kalo kita nggak jaga ya gimana ya 

P  : Bude sering periksa ke dokter nggak, atau konsultasi ke dokter perkara 
obesitas ini? 

I  : Enggak kalo buat badan sih nggak 

P  : Tapi kalo misalkan check up kan biasanya kalo orang-orang satu bulan 
sekali, cek darah buat kolestrol asam urat? 

I  : Iya, aku sering kayak gitu  

P  :  Berapa bulan sekali? 

I  : Paling 3 bulan sekali 

P  : Itu bayar nggak bude? 

I  : Bayar 

P  : Sekarang bude kalo ditanya pendapat soal badannya sendiri? 

I  : Gendut hahaha 

P  : Kan biasanya kalo lebaran gitu, kumpul-kumpul sama keluarga besar pede 
nggak sih bude? 

I  : Ya di bikin pede ae 

P  : Nah sekarang kan biasanya orang-orang itu bude gemuknya habis 
melahirkan, jadi kan banyak sih bude ibu-ibu yang badannya gendut-gendut, 
menurut bude wajar nggak? 

I  : Ya wajar aja mbak 

P  : Sekarang kalo ditanya penampilan, bude kan udah nikah nih punya suami, 
penampilan masih penting nggak sih? 
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I  : Ya sebetulnya penting penampilan 

P  : Kalo sudah berkeluarga gini biasanya buat siapa sih bude? 

I  : Ya buat suami lah 

P  : Maksudnya kan kita yang belum menikah penampilan kan buat nyari jodoh, 
kalo sudah nikah kan yawes udah dapet? 

I  : Ya enggak lah, harus mbak 

P  : Kenapa? Takut? Hahaha 

I  : Ya itu tadi hahaha lek ngelirik wong liyo piye 

P  : Kalo menurut bude nih, obes membatasi aktifitas sehari-hari nggak? 

I  : Iya, jelas 

P  : Apa contohnya? 

I  : Loh kan sulit bergerak, ngapa-ngapain kan males seh mbak 

P  : Bude ngerasa kayak gitu? 

I  : Ya kalo bude seh ya kadang cepet capek kalo masalah pekerjaan sih karena 
tuntutan mbak, tetep dikerjakan ,cuman cepet capek 

P  : Emang kerasa banget ta bude cepet capek? 

I  : Iya kerasa banget  

P  : Biasanya apa bude yang paling nonjol selain dari fisik ya bude? 

I  : Ya kalo jalan, cepet capek bagian betis, jalan jauh sedikit sambat mbak 

P  : Ada yang ditakuti nggaksih bude sama badan yang sekarang? 

I  : Iyo, mbak shella. Wedi aku juga lak kayak gini terus ini. Tetanggaku sebelah 
rumah ini yo barusan meninggal karena sesak nafas. Padahal gak punya 
riwayat asma jare keluargane itu, mbak. Ya mungkin karena orangnya 
guwemuk itu ya mbak. Makanya takut saya kalau tiba-tiba begitu 

P  : Kalo ditanya nyaman nggak sih punya badan kayak gini? 

I  : Ya antara nyaman gak nyaman ya 

P  : Nah bude kan tadi bilang obes banyak penyakit nya, terus risih juga nggak 
pede, tapi kenapa kok bude nggak mau diet? 

I  : Ya sakjane ya pengen mbak 

P  : Tapi? 

I  : Tapi perute laper terus mbak hahaha 
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P  : Ndak bisa nahan? 

I  : Ndak bisa nahan makan, nyemil 

P  : Menurut bude selain dari makanan, kegemukan bisa didapat dari apa? 

I  : Mungkin kurang bergerak 

P  : Kalo bude merasa kurang bergerak nggak? 

I  : Iya, soalnya kalo dulu kan kemana-mana kan jalan kaki kalo sekarang naik 
motor, males 

P  : Bude pernah nyoba diet nggak? Sebelumnya? 

I  : Pernah 

P  : Apa itu? 

I  :Ya kayak minum-minum herbalife 

P  : Oh bude sempet minum itu? 

I  : Iya sempet dipaksa Rosi itu 

P  : Kapan itu bude? 

I  : Ya tahun kemarin 

P  : Setahun yang lalu? 

I  : Cuman karena itu, harganya mahal, kan nggak cukup 1 juta itu satu bulan  

P    : Harganya mahal jadi berhenti? 

I    : Iya 

P   : Waktu masih minum itu bude, emang ngerasa itu ta berat berkurang? 

I   : Iya badan itu ringan buat jalan itu 

P   : Berarti ngerasin hasilnya ya bude 

I   : Iya, cuman kendalanya itu tadi 

P   : Bude tertarik buat diet kan? 

I   : Iya tertarik 

P   : Kalo misalkan ya bude dipaksain, kamu harus diet, diet apa yang mau 
dilakuin bude? 

I  : Ya kurangin makan 

P  : Terus? 

I  : Ya pengen olahraga 
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P  : Terus tetep mau minum ini lagi nggak teh herbal, atau mungkin herbalife 

I  : Kalo bisa sih jangan mbak, aku pengan yang alami, kayak olahraga gitu, jadi 
kurusnya alami kan 

P  : Bude ada senam atau olahraga gitu nggak? kalo biasanya di kampung kan 
ada senam seminggu sekali? 

I  : Di sini sebenernya ada senam lansia pagi, cuman aku pagi kan sibuk 

P  : Oh berarti nggak pernah ikut itu? 

I  : Enggak 

P  : Bude ada ini nggak sih, tau kan kalo di tv itu alat, minuman teh makanan 
yang bisa ngurangi berat badan, terutama alat nih bude, tertarik ndak? 

 I  : Kayak korset itu ta? nggak tapi enak kayaknya 

 P  : Berarti bude tertarik ya sama alat-alat gitu? 

 I  : Iya 

P  : Kalo misalkan sama ini bude alat yang di iklan in iyang dipake bisa gerak-
gerak sendiri 

I  : Oh iya yang kayak ada magnet-magnetnya ya 

P  : Iya dan itu kan katanya bisa ngurusin, bude tertarik nggak samaitu? 

I  : Enggak sih mbak 

P  : Kenapa itu? 

I  : Ya takut aja soalnya kan kayak ada setrumnya kan, takut ada berpengaruh 
sama tubuh gitu loh 

P  : Tapi kalo misalkan ini udah terjamin gitu bude gimana? 

I  : Ya pengen juga mbak, tapi kalo kita nggak tau kan takut juga kayak gitu 

P  : Nah dulu kan bude pernah kurus, sekarang jadi gini, ada perbedaan nggak sih 
bude? 

I  : Banyak 

P  : Apa aja itu? 

I  : Sulit gerak, cepet capek? 

P  : Selain dari kesehatan? Kayak kalo misalkan anak sekolah dibully kan, kalo 
ibu-ibu itu ngerasain itu nggak? 

I  : Enggak sih, cuma kadang bercandaan sama temen-temen makane ta kurusin 
titik, tapi bercandaan sih 
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P  : Soalnya kan biasanya kita yang masih sekolah kan rawan badan yang gendut 
sama olok-olokan 

 I  : Iya 

P  : Kalo misalkan nih diet terus berhasil, apa yang paling pengen dilakuin? 

I  : Hahaha kepingin banyak fotoya badanku langsing 

P  : Kepuasan diri? 

I  : Iya ngaca-ngaca terus mbak, nyobak baju baru, yang lama disingkirkan 

P  : Berarti sampai sekarang nggak ada ini bude usaha ngurangi berat badan? 

I  : Aku mengurangi makanan sih udah, kayak mengurangi manis-manis 

P  : Udah ngurangi? 

I  : Ndak pernah minum manis karena udah usia juga kan takut 

P  : Kalo mengurangi makanan ini porsinya atau apanya? yang tadinya 3x jadi 
2x? 

I  : Enggak sih, 3x cuman porsinya dikurangi 

P  : Oalah baik sudah bude terima kasih 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : DR 

Usia : 43 Tahun 

Berat Badan : 104 kg 

Tinggi Badan : 160 cm 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

P : Sebelumnya minta maaf ya te minta waktunya sebentar, sebelum menikah emang 
sudah kerja? 

I : Sebelum menikah ya sudah sudah kerja 

P : Terus waktu udah nikah gini kenapa kok mutusin tetep kerja? Enggak takut 
keteteran gitu ngurus diri ngurus anak? 

I : Oh enggak, udah apa ya, udah tuntutan kali ya 

P : Merasa kerepotan nggak sih te? Jadi kan tante harus ngurus diri sendiri,ngurus 
anak, belum lagi kerja, suami  

I :  Ya repot sih, kan ada pembantu yang bantu 

P : Oh pake jasa pembantu 

I : Iya pake jasa pembantu untuk urus anak 

P : Tante ngerasa mengalami kegemukan nggak? 

I : Iya 

P : Kenapa? Dari faktor apa? 

I : Pertama dari faktor keturunan 

P : Oh tante gemuk dari kecil? 

I : Ya maksudnya dari keluarga bapak saya gemuk gitu loh 

P : Tante gemuknya dari kapan? 

I : Gemuknya pas ini aja, abis nikah 

P : Hhhmmm 
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I : Terus masuk satuan baru kayak gini kan, eh pas uda nikah yaudah balik lagi 

P : Kira-kira karena apa itu te kok bisa balik lagi? 

I : Ya gak bisa ngontrol ya, ngontrol makan, terus kita kalo ketemu temen-temen 
kan namanya ketemu pasti makan-makan. Dulu itu kalo sudah di luar pengen ini 
itu dibeli aja mbak. Makan apa aja, gak pernah mikir ini sehat nggak, minyak thok 
ngga, sampek kapan hari baju-bajuku ngga ada yang muat. Wah wes lemu tenan 
aku ini. 

P : Kalo biasanya kan ibu-ibu karena ini te, karena KB 

I : Nah iya itu termasuk KB itu, KB suntik itu saya, bikin tambah gemuk 

P : Ada ini nggak sih te penambahan berat badan setelah melahirkan? 

I : Oh iya itu, naik drastis  itu 

P : Yang anak ke berapa itu? 

I : Ya yang pertama, udah mulai tambah-tambah sampai sekarang, apalagi yang 
terakhir ini kan, udah faktor umur kan 

P : Itu  waktu melahirkan yang terakhir normal te? 

I : Sesar, karena saya kan punya hipertensikan, takut membahayakan buat saya gitu 
loh 

P : Berarti ke 4 anak ini sesar atau? 

I : Enggak 1-3 normal yang terakhir ini kecil baru sesar saya 

P : Dari temen-temen sendiri atau keluarga banyak nggak te yang gemuk? 

I : Keluarga iya, kakak saya gemuk 

P : Kalo temen-temen sendiri? 

I : Enggak, ada sih, tapi banyak yang biasa-biasa aja 

P : Kalo pendapat dari keluarga sendiri gimana te? 

I : Ya harus ngurusin badan 

P : Kalo dari suami? 

I : Iya sering diprotes sama suami. Anak-anak juga itu. Mama kok gendut gitu 
biasanya kalo anak. Kalo dari suami ya pernah bilang makanmu itu dijaga 
kurangin porsinya, jangan jajan terus. Kalo dari temen kantor sini ya bilang suruh 
diet, olahraga. Tapi kok ya aku diajakin kulibneran terus sama temen-temen ini. 
Hahaha. Pengennya ya olahraga ke gym-gym gitu tapi uda nggak ada waktu ya 
kalo sekarang 

P : Oh emang di suruh sama suami juga 
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I : Iya sempet sih ngomong gitu 

P : Kalo anaknya? 

I : Ya namanya anak gimana sih, ya sempet cuma asal ngomong aja, iya ma kurusin 
badan 

P : Hhhmmm 

I : Tapi gimana susah juga kan ya, namanya ngumpul sama anak itu gimana 
sih,anak minta jajan minta ini itu kita jadi kepingin juga gitu loh hahaha 

P : Kalo dari lingkungan tempat tinggal te, biasanya kalo di tempat lingkungan 
tinggal ada ibu-ibu pkk, atau dari temen-temen kantor gini? 

I : Ya pasti lah di komentarin, kok gemuk, ayo di kurusin badannya ayo ayo, biasa 
ada yang gitu, tapi saya orangnya agak cuek-cuek dikit sih nggak terlalungurusin 
gitu loh 

P : Kalo yang ngasih motivasi buat diet? Siapa? 

I : Eh motivasi buat diet? Ya temen-temen ada, cuma saya kadang mikirnya gini, 
saya dulu pernah kurus saya, minum obat 

P : Karena obat itu tadi? 

I : Ya itu, terus saya lepas obat itu gemuk lagi saya? 

P : Ketergantungan berarti? 

I : Makanya saya nggak mau, saya lepas itu 

P : Itu kenapa kok di lepas te? padahal ada hasilnya? 

I : Ya takut aja sih 

P : Obatnya dari dokter? 

I :Enggak, jamu 

P : Tau nya dari mana te? 

I : Ya itu ibu-ibu asrama itu, biasa, ayo mbak pake ini mbak 

P : Dia juga pake itu? 

I : Iya dia pake itu, kurus, kurus dia 

P : Kalo tentang tubuh yang ideal nih te, gimana sih menurut tante tubuh yang ideal 
itu? 

I : Ya maunya saya sih ya namanya orang ya pingin kurus, nggak kurus-kurus amat 
lah, ya cukup, sedeng gitu loh 

P : Hhhmmm 
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I : Tapi mungkin dasarnya saya ini mau menjalani diet itu kok agak susah ya 

P : Hhhmmm 

I : Belum ini loh belum bisa saya, belum bisa diet sungguh-sungguh itu belum 

P : Kalo liat artis nih di tv-tv itu te kan banyak tuh, siapa sih yang pengen nih, 
pengen kayak ini nih badanya, ada nggak?  

I : Aduh hahaha ya pastilah kalo liat di tv-tv itu  

P : Iya siapa biasanya itu? 

I : Aduh apa ya aku bingung juga nih hahaha semua artis body nya bagus semua sih 

P : Mungkin ada satu yang wah ini, atau semuanya hahaha 

I : Semuanya sama seneng aja liat artis, iya mereka duitnya banyak kok bisa 
gampang ngurusin 

P : Kalo yang tante tau soal obesitas? 

I : Ya kegemukan itu ya 

P : Kegemukan yang gimana? 

I : Kegemukan ya karena  pola makan itu ya 

P : Tante ngerasa ini nggak sih, kan ada yang bilang iya mbak saya ini kurang gerak 
juga orangnya jadinya gini, tante ngerasa gitu nggak? 

I : Ya ngerasa sih, ngerasanya itu mungkin udah faktor umur ya, udah bertambah 
usia itu kok, emang kan kalo dikantor itu ada kegiatan selasa kamis itu lari 
olahraga lah, jadiselamaini saya bisanya jalanaja, kadang jogging pelan-pelan 

P : Menurut tante obesitas itu suatu penyakit bukan? 

I :Ya pasti arahnya ke penyakit sih, arahnya sih pasti ke sana, kalo kita nggak jaga 
kan bisa ke hipertensi, jantung 

P : Kalo tante sendiri apa ada penyakit yang karena mungkin kegemukan kali ya? 

I : Ya insyallah lah, karena kemarin waktu saya disini ada rikes, di cek jantung apa 
saya ini cuman faktor kegemukan aja 

P :Tadi katanya tante ada hipertensi juga? 

I : Nah ya itu hipertensi itu, makanya harus di kurusin badanya tapi susah juga sih 

P : Menurut tante obesitas bisa menyebabkan kematian nggak sih? 

I : Bisa aja 

P : Pernah sempet ini nggak sih, aduh aku pengen diet karena kesehatan, atau 
pengen diet karena penampilan? 
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I : Iya pasti ada lah sekilas itu pasti ada 

P : Biasanya tante kalo dapet info soalobesitas dari mana? 

I :Ya dari tv dari medsos juga 

P : Jadi kalo misalkan di medis kan ada anjuran diet untuk yang kegemukan, dan dia 
juga sering ngatain kalo orang obesitas itu angka harapan hidupnya lebih kecil 

I : Iya 

P : Menurut tante denger tanggapan itu gimana? 

I : Ya ada benernya juga sih 

P : Tapi tante setuju nggak sih?kaloobesitas bisa mengurangi angka kehidupan 
manusia? 

I : Ya setuju nggak setuju ya kali ya hahaha 

P : Kenapa? 

I : Banyak kok yang kurus juga meninggal, nggak semuanya yang gemuk itu yang 
cepet mati atau apa enggak 

P : Berarti kurang setuju sama tanggapan yang itu ya 

I : ya maksudnya ada benernya juga tapi ya sekarang banyakjuga sih yang kurus-
kurus sakit mati juga 

P : Tante sering periksaatau konsultasi ke dokter nggak? 

I : Belum 

P : Berarti jarang? 

I : Bukan jarang lagi tapi emang belum pernah 

P : Belum pernah konsultasi? 

I : Kalotentang gemuk? 

P : Iya he’e 

I : Belum  

P : Kalo yang cek rutin juga nggak kayak darah? 

I : Ya kemarin itu 

P : Sering nggak? 

I : Ya tergantung dari kantor, kayak kemarin kita dapat surat perintah gitu ya, ya iya 
kita laksanakan, kalo nggak ada namanya ya enggak 

P : Berarti tante nggak pernah check up sendiri? pribadi? 
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I : Enggak sempet, mau sih kayak gitu rutin kontrol kayak asam urat dll, gak sempet 
tapi 

P : Menurut tante mandang badan sendiri ini gimana? 

I : Waduh, nggak bisa di ungkapan dengan kata-kata ya hahaha tambah melar 

P : Ada pengenan buat diet atau udah deh gini aja? 

I : Iya pengen 

P : Biasanya kalo ada kumpulkeluarga pede nggak sih kayak ketemuorang banyak? 

I : Ya nggak pede, antara pedesama nggak pede sih 

P : Nggak pedenya kenapa? 

I : Nggak pede soalnya lihat orang lain bisa pake baju bagus-bagus enak dilihat, 
kalo kita gini kan aduh 

P : Susah nggak sih te cari baju gitu? Kesulitan nggak buat ndandanin diri? 

I : Ya sedikit kesulitan 

P : Terus menurut tante nih ya,ibu-ibu rumah tangga itu kebanyakan gemuk setelah 
melahirkan, nah menurut tante ibu rumah tangga gendut itu wajar nggak?  

I : Ya di kembalikan lagi ya ke orang nya 

P : Kalo menurut tante? 

I : Kalo bisa dikurangi ya dikurangi ya 

P : Kalo tante mulai anak pertama sampai ke 4 ini emang tambah naik terus kah? 

I : Iya berat badan saya naik terus, sampai anak keempat ini 

P : Sekarang kan tante udah nikah nih, udah punya anak juga penampilan masih 
penting nggak sih? 

I : Masih, pasti masih 

P : Buat siapa te gituitu? 

I : Ya buat suami lah 

P : Kalo misalkan belum menikah nih te kan penampilan penting buat menarik 
lawan jenis 

I : Oh iya he’e 

P : Kalo misalkan ibu-bu kan sudah dapet buat apa gitu, pernah gitu? 

I : Ya ada sih, kadang sekilas udah lah udah laku ini, kadang-kadang suami juga 
suka godain kurusin badan kek apa, tapi saya nggak pernah denger masuk kanan 
keluar kiri hahaha 
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P : Dengan badan yang sekarang membatasi aktifitas sehari-hari nggak? 

I : Enggak sih, seperti biasa 

P : Ada yang dicemasin nggak dengan tubuh yang sekarang? 

I : Apa ya? Ya penyakit 

P : Kalo ditanya nyaman nggak sih sama badan yang sekarang? 

I : Enggak, nggak nyaman 

P : Kenapa nggak nyaman nya? 

I :  Ya nggak nyaman karena gemuk gini 

P : Hhhmmm 

I : Cuman kadang ada rasa, ah cuek aja lah emang udah begini kok, mau di apain, 
maksudya aku nggak mau ribet kayak orang harus bersusah payah kurus-kurus 
pake herbalife lah pake apalah macem-macem 

P : Ya itu kan udah banyak, kayak sanggar senam, herbalife kan banyak, tertarik 
nggak? 

I : Enggak, nggak tertarik saya, karena mikirnya gini, itu kan ketergantungan itu 

P : Oh 

I : Jadi saya lihat pengalaman orang-orang yang gitu, jadi setelah nggak pake 
herbalife langsung badanya bengkak lagi, jadi saya pikir buat apa saya beli itu kan 
mahal, mending saya beli susu anak saya 

P : Untuk sekarang ada nggak sih te buat ngurangin gemuknya? 

I : Ya udah lah,udah tapi nggak langsung ya, makan di kurangi cuma saya 
ngemilnya masih 

P : Berarti untuk saat ini masih mengurangi makan aja? Nggak pake apa-apa? 

I : Nggak, nggak pake apa-apa 

P : Tapi tertarik nggak buat bener-bener diet? 

I : Ya kalo diet ketat saya belum bisa ya, pengen tapi diet ketat saya belum bisa loh 

P : Kalo misalkan nanti ya te di kasih pemikiran buat diet nih harus diet, diet yang 
kayak giman yang tante pengen? 

I : Diet yang alami sih 

P : Yang alami itu yang gimana? 

I : Ya mungkin yang seperti puasa, mengurangi es, mengurangi nasi 

P : Hhhmmm 
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I : Itu aja dari pada harus minum kayak obat, herbalife gitu-gitu 

P : Tante ada aktivitas fisik atau olahraga nggak?  

I : Ada 

P : Yang rutin? 

I : Iya itu di kantor, selasa kamis itu, jogging kaloenggak jalan senam-senam biasa 

P : Berarti itu rutin ya te? Seminggu berapa kali?  

I : 2 kali 

P : Sempet kepikiran nggak sih te ke gym-gym gitu kan banyak tuh itu kan nggak 
pake konsumsi? 

I : Iya 

P : Kita kan cuma aktivitas fisik aja? pernah coba nggak? 

I : Dulu sih waktu belum punya anak ke 4, saya pernah sih nge gym gitu ya, cuma 
mungkin karena tempatnya jauh ya, jadi awal-awalnya aja  sih rajin hahaha sekali 
dua kali lama-lama males, jauh soalnya  

P : Tapi ngerasa ada hasilnya memang? 

I : Iya ada hasilnya,kan nge gym nya pulang kantor tuh kan capek, sebenernya bisa 
tapi mikir tempatnya jauh 

P : Emang di deket sini nggak ada ta te? 

I :Ada nih disini baru di jl.taman ronggolawe 

P : Nggak tertarik? 

I : Aduh, sibuk sama anak yang kecil 

P : Ngalamin kesulitan nggak sih te waktu memulai itu tadi kan katanya udah 
ngurangi makan? 

I : Ya sulit sih memang 

P : Apa yang bikin sulit 

I : Apa ya, mungkin udah terbiasa, kayak kalo makan gorengan, sehari nggak 
makan gorengan kan nggak enak sih, mau ngurangi aja, apalagi kalo ketemu 
temen-temen gitu  

P : Tanggapan yang sekarang kan abanayak sih te di tv-tv itu teh herbal, teruskozie 
sliming suit kayak korset gitu…. 

I : Iya 

P : Tertarik nggak? 
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I : Tertarik, tapi ini kayak mungkin kalo kita punya kelebihan uang kan bisa ya beli-
beli alat-alat gitu, tapi dengan kondisi saat ini saya fokus sama kebutuhan pokok 
aja 

P : Oh jadi ibarat kebutuhan dia tersier ya 

I : Iya jadi mungkin kalo saya punya usaha lain nggak jadi masalah ya, tapi 
namanya tentara kita ngandalin gaji tok ya, jadi saya kebutuhan pokok dulu aja 

P : Kan tadi kalo misalkan herbalife teh herbal kan tante nggak tertarik ya, kalo ini 
kenapa lebih tertarik sama alat-alat yang kayak di tv gitu? 

I : Ya kayaknya sedikit percaya gitu loh, pingin cuma mikir mahal nya itu kan 

P : Udah te makasih 
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TRANSKIP PENELITIAN  

 
IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama : RY 

Usia : 27 Tahun 

Berat Badan : 102 kg 

Tinggi Badan : 156 cm 

Pendidikan  : D3 

Pekerjaan  : Perawat 

 

P  : Mbak ini mulai gemuk sebelum nikah atau sudah dari kecil gemuk? 

I  : Sejak nikah itu mbak aku gini (gemuk). Jadi suamiku itu suka kulineran, 
senengannya makan terus gak kenal waktu. Apalagi kalo sudah diluar, wes… 
makan terus isinya. Makanya aku sama suamiku gendut. Malah suamiku lebih 
gendut 2 kalinya aku gini, tapi sejak nikah aku juga gencer ngerawat diri 

P : Jadi mbak ini setelah nikah malah gencer buat ngerawat diri? 

I : Ya kalo ngerawat diri yawes gini-gini aja 

P : Tapi lebih maju dari sebelum nikah?  

I : Iya  

P  : Soalnya kan ada sih mbak yang sebelum nih gencernya dandan buat nyari 
jodoh, kalo sudah kan ya udah dapet juga, kan ada yang gitu  

I  : Kalo aku sih tetep ya perawatan gini aja, cuman suami ku bilang, awakmu iki 
bedo ambek sing biyen 

P  : Pacaran berapa lama? 

I : Pacaranya 4 tahun, tunangan sebulan baru nikah, nungu 3 tahun kuliah 
setahun kerja 

P : Di rumah pake jasa pembantu nggak? 

I : Enggak 

P : Sekarang soal obes nih mbak, mbaknya ngerasa nggak sih ngalamin obes?  

I : Ya ngerasain 
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P : Kalo dari keluarga? Kalo dari keturunan berarti keluarga juga banyak yang 
gemuk ya? 

I : Kalo dari mama papaku itu masih mudanya kurus-kurus ya, mudanya 
mamaku juga kurus waktu punya keluarga baru gemuk-gemuk 

P : Oh gitu.. 

I : Kebetulan suamiku juga gemuk, lebih gemuk dari pada saya malah 

P : Mbaknya punya kakak atau adik nggak?  

I : Ada, kakak 

P : Itu juga gemuk? 

I :Ya gemuk tapi nggak terlalu parah 

P : Kalo temen-temen sendiri banyak nggak? 

I : Kalo temen nggak ada sih, soalnya belum ada yang menikah kan 

P : Terus kalo pendapat suami soal badanya mbak nita gimana? 

I : Kalo suami kadang gimana ya, mungkin dia juga merasa sama-sama gemuk, 
jadi nggak ada kayak kamu harus kurus gitu 

P : Nuntut? 

I : Oh iya nggak ada tuntutan, sampek kalo kadang, aku pengen diet, yawes ayo 
diet, maksudnya dia ngikuti aku  

P : Oh jalan berdua 

I : Iya tapi kalo pupus ya makanya bareng-bareng lagi hahaha. Kalo sudah nikah 
kan bawaannya pengen masakin suami terus mbak, biar betah gitu. Jadinya 
suka gak sadar sering nyicip-nyicip terus makan, kenyang, tidur. Apalagi kalau 
malam-malam, gak bisa nahan lapar. Jadi aku sama suami langsung keluar cari 
makan, wong samasama doyan kuliner 

P : Hhhhmmm hahaha 

I : Jadi istilahnya kalo dia bilang, aku iki makan apa jare sampean, sampean 
makan iki ya tak pangan, ngekei iki ya tak pangan, dia bilang gitu 

P : Berarti enggak ada protes sama sekali ya? 

I : Ya alhamdulillah nggak ada protes, tapi akunya aja yang kadang ngerasa kok 
tambah gemuk ya, terus udah satu tahun belum ada baby, terapi apapun takikuti 
terapi apapun, di instagram obat ini obat ini tak ikuti 

P : Hhhmmmm 

I : Jadi tiap aku yang pesimis malah dia yang nyemangati 
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P : Kalo pendapat dari lingkungan mbak? biasanya kalo di rumah itu kan ada 
arisan pkk mbak ikut nggak? 

I : Ikut 

P : Gitu itu ada komentar nggak sih? 

I : Iya sih pernah gitu kalo kumpul-kumpul, itu malah yang ditanyai bukan aku 
malah orang tuaku yang perempuan 

P : Kalo misalkan ada nggak sih mbak yang ngasih motivasi buat diet gitu? 

I : Yang ngasih motivasi banyak sih, apalagi dari keluarga, malah aku ini di 
instagram kan ada kan diet yang debm, itu aku coba satu minggu, badan terasa 
enteng, akhirnya adikku tak kasih tau, adekku cewek juga gemuk, akhirnya dia 
debm tadi malah dia yang kurus sekarang 

P : Hhhmmmm 

I : Aku jadi ada motivasi, ternyata kalo di niati banget gitu bisa 

P : Jadi mbak sering pesimis gitu ya awalnya 

I : Nah, saya jujur, lebih banyak pesimisnya, selama ini kanngelakuin juga 
setengah-setengah gitu maju mundur-maju mundur 

P : Kalo suami ini mbak pernah nggak ayo diet yuk, apa dia wes gapapa gini aja 

I : Kadang dia kalo ngajak gitu ayo pagi jalan-jalan  

P : Oh olahraga 

I : Nah olahraga tapi akunya yang masih males bangun pagi hahaha 

P : Kalo ditanya tubuh yang ideal mbak? tubuh ideal menurut mbak nita ini yang 
gimana? 

I  : Tubuh ideal ya kalo menurutku berat badan kurang dari 70an lah kalo 
menurutku 

P : Dan kalo misalkan artis kan banyak tuh yang badan nya bagus, kalo mbakya 
nya disuruh salah satu pilih siapa? 

I : Kalo setara sama aku aku pilih kayak okky lukman, okkyy lukman kan dulu 
gendut sekarang kan dia udah berubah tapi masih keliatan berisi 

P :  Kalo ditanya soal obesitas yang ditau mbak obesitas itu apa? 

I : Obesitasitu gemuk yang gemuknya nggak biasa, soalnya ada kan gemuk yang 
gemuk yang wajar. Dan obesitas ini banyak merugikan aku ya. Salah satunya 
yang paling fatal ini tak rasain, kamu tau sendiri aku susah hamil 

P : Kalo menurut mbak obesitas itu penyakit bukan? 
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I : Penyakit, soalnya dari pola makan  

P : Kalo ditanya dampaknya obes bagi kesehatan apa? 

I : Kalo menurut kesehatan ya, dampaknya bisa kena diabet, darah tinggi atau 
hipertensi 

P : Mbak ngalamin salah satu dari penyakit itu nggak? 

I : Kalo penyakit sih engga, tapi ya ini aku jadi susah hamil 

P : Menurut mbak obesitas bisa menyebabkan kematian nggak? 

I : Bisa, tapi itu tergantung dari pola kehidupanya juga ya 

P : Biasanya mbak kalo dapet info soal obesitas dari mana? 

I : Dari sosial media biasanya 

P : Kebetulan mbakkan dari kesehatan juga ya 

I : He’em 

P : Biasanya tuh mbak ada yang dari medis itu menghimbau masyarakat yang 
obesitas buat nurunin berat badan karena obesitas dapat mengurangi angka 
harapan hidup, menurut mbak setuju atau enggak? 

I : Ya ada setuju nya sih 

P : Mbak setuju ya 

I : Iya tapi itu dari individunya masing-masing ya 

P : Mbak pernah periksa atau konsultasi soal perkara badan? 

I : Kalo soal badan sih selama ini belum 

P : Kalo misalkan kayak check up gula darah? 

I : Oh medical check disini per 6 bulan, pokoknya tau tahun ada medical check 
up di tempat kerja 

P : Selain dari tempat kerja, mbak pernah inisiatif sendiri nggak buat check kayak 
gitu? 

I : Pernah, kalo di rumah, kalo dirumah kan punya alatnya cek GDA 

P : Oh mbak punya sendiri 

I : Punya sendiri,jadi kalopingin tau ya wes cek 

P : Sekarang kalo ditanya soal badan nih mbak, mbak ngomentari badanya 
sendiri gimana? 

I : Kalo aku liat seh pake baju yang pantes seh bagus aja, tapi nggak tau juga  
kadang mood juga ya 
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P : Kalo misalkan nih mbak biasanya kalo ada kumpul keluarga besar kayak 
lebaran ketemu keluarga besar ada rasa nggak pede atau pede-pede aja? 

I : Engga haha 

P : Biasanya nih mbak kalo orang menikah kan cenderung gendut karena 
melahirkan,menurut mbak wajar nggak sih lihat ibu-ibu rumah tangga gendut? 

I : Gimana ya, kayak yang yang pernah tau melahirkan masih kurus ada, malah 
makin kurus ada, yang gemuk mungkin efek menyusui juga bisa 

P : Jadi menurut mbak itu bukan sesuatu yang wajar ya 

I : Iya 

P : Mbak kan udah nikah nih udah punya suami, penampilan itu masih penting 
nggak sih? 

I : Masih 

P : Buat siapa 

I : Ya buat suami, dulu waktu masih pacaran aja pake baju yang menurut aku 
pantes tapi menurut dia enggak pantes ya ganti lagi 

P : Nah sekarang biasanya kan kalo punya suamikan yaweslah wes dapet ae, kalo 
mbak masih mikirin penampilan? 

I : Ya masih 

P : Badan mbak yang sekarang membatasi aktivitas sehari-hari enggak? 

I : Ya enggak sih 

P : Soalnya kan ada tuh mbak yang buat ke pasar aja malesnih jalan 

I : Oh enggak  

P : Kalo di tanya apa sih yang ditakuti buat badan yang sekarang? 

I : Ya ini yang tak takutin, komentar-komentarnya orang-orang itu pasti seputar 
anak dan disangkutinnya sama badanku yang gendut, jadi kan emang 
menghambat hormonku. Makanya aku susah punya anak. Jadi ini aku sama 
suami diet bareng. Ya bismillah aja 

P : Kalo misal ditanya nyaman nggak sama tubuh yang sekarang? 

I : Kalo untuk saat ini nggak nyaman, karena itu tadi dari adek yang semangat 
berjuang jadi pengen, tapi nggak tau mulainya gimana 

P : Nah sekarang mbak sedang program diet nggak? 

I : Enggak 
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P : Nah kenapa? kan mbak bilang tadi nggak nyaman, terus takut masalah 
keturunan, terus penyakit juga? 

I : Ya belum siap, belum siap bagi waktunya, masih masih bingung mau 
menyiapkan untuk keperluanya juga, karena banyak repot 

P : Sebelumnya tapi katanya mbak pernah coba ya? 

I : Iya konsumsi obat jamu aja 

P : Itu sebelum nikah? 

I : Iya 

P : Kalo sesudah nikah? 

I : Enggak, cuman debm itu 

P : Tapi terasa mbakya hasilnya? 

I : Iya terasa banget 

P : Dan berhentikarena? 

I : Berhenti itu pas waktu itu papaku lagi opname, terus kan jaga gantian, 
otomatis nggak ada waktu buat masak akhirnya yawes itu keterusan makan nya 
nasi-nasi gitu 

P : Kalo misalkan nih mbak mbak kalo dipaksa buat diet nih, diet yang kayak apa 
yang di pengen? 

I : Diet apaya, mungkin diet kayak adekku tadi, mengurangi nasi, ngerembuat 
makan, soalnya kata mamaku ini aku sering makan ae nyemil ae 

P : Mbak ngelakuin aktivitas fisik atau olahraga nggak? 

I : Nggak?  

P : Kalo di tempat kerja  nggak ada ta mbak yang biasanya seminggu sekali? 

I : Enggak 

P : Di kampung? 

I : Sebenernya ada tapi sangat jarang, di rumah juga ada alat yang kayak statis itu 
kayak sepeda tapi jarang dipake 

P : Kalo misalkan nih mbak sudah bisa kurus dengan target yang diinginkan, 
apasih yang paling pingin dilakukan? 

I : Apa ya? Ya ndak ada sih yawes bersyukur mungkin ya berhasil gitu, 
pokoknya mau hamil aja 

P : Sekarang nih mbak kan banyak di tv alat buat nurunin badan terus kayak teh 
herbal, mbak tertarik nggak sih? 
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I : Dulu sempet tertarik sebelum nikah, karena temen yang nawarin kan aku 
belum tau itu apa, pake yang susu shake kan, akhirnya aku tau dari tanteku dia 
itu ngonsumsi tapi yang pil, karena pingin kurus, akhirnya lama-lama ternyata 
dia sakit jantung 

P : Hhhmmm 

I : Tapi aku diem-diem masih coba yang shake itu, soalnya aku lihat temenku 
yang nawari dari gemuk jadi kurus, terus aku udah satu minggu itu kok pusing 
terus, terus mamaku itu curiga dia, akhirnya tau pas bersihin lemariku, wes dari 
itu stop 

P : Hhhmmm 

I : Pas balik lagi ke tempatnya malah bilang itu nggak papa itu toxin nya keluar 

P : Hhhmmm 

I : Tapi aku mikir-mikiraku ini, kerjaku jauh dari rumah naik kendaraan, mosok 
ya pusing terus, akhirnya tak stop nggak pusing lagi 

P  : Tapi selama ngonsumsi itu ada perubahan? 

I  : Kalo perubahan sih belum merasakan 

P : Udah berapa lama?  

I : Masih 2 minggu, tapi pusing masak pusing pake obat pusing pake obat, lah 
aku kan kerja shift-shiftan 

P : Kalo missal produk yang alat? Kan ada tuh yang kita tinggal kita pasang tapi 
getar sendiri? Tertarik nggak? 

I : Enggak 

P : Kenapa? 

I : Ya enggak tertarik sama alat 

P : Kan mbak kerja nih, waktu sebelum nikah sempet mengalami perbedaan 
perlakuan nggak? Kayak bully atau apa? 

I : Sebelum nikah ya enggak pernah sih, paling ya dibully itu waktu smp sma 
gitu di bilang gendut-gendut gitu 

P : Ada perbedaan nggak sih sebelum nikah sama sesudah nikah 

I : Ya nggak ada perbedaan sih 

P : Sudah mbak, itu pertanyaan yang terakhir hehehe  
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