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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. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam 
penelitian ini adalah bagaimana perempuan menikah di Kota Surabaya mengkonstruksi 
obesitas yang tengah dialaminya. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan in-depth interview 
atau wawancara mendalam dan menggunakan metode purposive dalam menentukan 
informan yang sesuai dengan karakteristik peneliti. Dalam analisis data dilakukan dengan 
teori konstruksi soisal dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang berbicara bahwa 
manusia mengkonstruksi suatu hal dengan melalui tiga simultan yang tidak dapat 
dipisahkan, yakni melalui eksternalisasi, obejktivasi, dan internalisasi. Melalui analisis 
data diperoleh hasil konstruksi yang bervariasi, yakni 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 

 

 

Pendahuluan 

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 
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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 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 
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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.ejurnal.com/2013/

11/pengertianobesitas.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.ejurnal.com/2013/11/pengert

ian-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). 

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 
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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.  

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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.  

Kerangka Teori  

Teori Konstrukso Sosial Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann 

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 
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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 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 
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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 

pengungkapan suatu subjektivitas 

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 

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” 
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(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” 

 

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. 

 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil setting penelitian 

di Kota Surabaya dengan dasar Kota 

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) 
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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. 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif yang mana pada 

akhirnya menghasilkan data berupa 

deskriptif. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan indepth 

interview atau wawancara mendalam, 

data yang terkumpul kemudian diolah 

dan dianalisis menggunakan teori 

yang telah dipaparkan. 

Hasil Temuan Data 

Eksternalisasi Perempuan Menikah 

Sebagai Proses Pemahaman 

Terhadap Obesitas 

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 
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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. 

Objektivasi Merupakan Sebuah 

Proses Sosialisasi Perempuan 

Menikah Dalam Penerimaan 

Ukuran Tubuh 

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 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. 

Kostruksi Sosial Perempuan 

Menikah Terhadap Obesitas Yang 

Dialaminya 

Pemaknaan tentang obesitas 

ketika seorang perempuan menikah 

sebelum mengalami obesitas dan 
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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 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.  

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, 
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sehingga 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. 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan 

analisa data, peneliti menemukan 

bagaimana proses perempuan 
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menikah obesitas mengkonstruksi 

tentang suatu 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 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 
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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 

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. 
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