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LAMPIRAN 

A 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

DAN 

WAWANCARA 
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PEDOMAN OBSERVASI 

a. Pengukuran BMI subjek 

b. Kesan umum : kondisi fisik, ciri fisik, dan penampilan 

c. Interaksi sosial subjek 

d. Ekspresi subjek selama proses wawancara berlangsung 

e. Bahasa tubuh subjek selama proses wawancara berlangsung 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas subjek 

a. Siapa nama anda? 

b. Berapa usia anda? 

c. Dimana anda tinggal? Dengan orangtua / tidak? 

d. Apa tingkat pendidikan anda? 

 

2. Aktivitas subjek 

a. Apa saja aktivitas anda sehari-hari? 

b. Bagaimana hubungan anda dengan orangtua dan keluarga? Apakah 

baik dan harmonis? 

c. Bagaimana hubungang anda dengan teman-teman sebaya anda? 

d. Apakah anda sudah punya pacar? 

e. Apa anda merasa nyaman dan percaya diri saat bersosialisasi atau 

berada di lingkungan masyarakat? 
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3. Gambaran remaja putri yang ideal 

a. Bagaimana gambaran fisik remaja putri yang ideal dan menarik 

menurut anda? 

b. Apakah menurut anda, anda sudah termasuk kriteria ideal secara fisik 

atau postur tubuh? 

c. Apakah faktor fisik dan penampilan adalah hal yang sangat penting 

bagi remaja putri? Bagi anda sendiri? 

d. Apa yang anda pikirkan dan rasakan saat melihat banyak remaja putri 

lain yang memiliki tubuh proporsional atau ideal? 

 

4. Obesitas yang dialami subjek 

a. Sejak kapan anda mengalami obesitas? 

b. Apakah orangtua anda ada yang mengalami obesitas juga? 

c. Pernahkah anda mengalami perlakuan atau menerima perkataan yang 

tidak menyenangkan berkaitan dengan postur tubuh anda? 

d. Bagaimana perasaan anda saat itu? 

e. Apa anda pernah mengonsumsi obat-obat diet atau produk-produk 

yang bertujuan untuk melangsingkan tubuh? 

f. Apa yang menjadi pertimbangan atau pemikiran anda sampai 

mengonsumsi obat-obat tersebut? 

g. Usaha apa saja yang pernah anda lakukan untuk memperoleh tubuh 

ideal? Apakah berhasil? 

h. Bagaimana perasaan anda saat usaha anda tersebut berhasil / gagal? 
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5. Pengaruh obesitas terhadap subjek 

a. Apakah dengan mengalami obesitas seperti sekarang ini mengganggu 

aktivitas anda? 

b. Apakah anda pernah mengalami stres karena obesitas? Kapan? Untuk 

saat ini? 

c. Bagaimana relasi anda dengan teman-teman sebaya anda? 

d. Apakah anda malu untuk bersosialisasi? 

e. Bagaimana relasi anda dengan lawan jenis? Adakah kendala yang 

anda rasakan? 

f. Kesulitan apa yang anda rasakan dengan mengalami obesitas seperti 

saat ini? 

g. Adakah hal positif yang  anda peroleh atau petik dari kondisi obesitas 

anda? 

h. Apa anda merasa cemas dengan kondisi obesitas anda? Dalam hal 

apa? 

i. Adakah kecemasan dalam hal kesehatan?  

j. Apa yang anda pikirkan atau rasakan saat melihat bayangan tubuh 

anda di depan cermin? 

k. Anda merasa percaya diri atau minder dengan postur tubuh anda saat 

ini? 

l. Pernahkah anda membenci diri anda sendiri karena mengalami 

obesitas? 
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6. Harapan subjek berkaitan dengan kondisi fisiknya. 

a. Harapan-harapan apa saja yang anda miliki berkaitan dengan obesitas 

yang anda alami? 

b. Kira-kira menurut pandangan anda. bagaimana gambaran fisik anda 

dimasa depan? 
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LAMPIRAN 

B 

 

 

 

HASIL REDUKSI 

WAWANCARA
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SUBJEK I 

Identitas Subjek 

Nama  : EC 

Usia   : 21 tahun 

Pendidikan : S1 

Domisili : Semarang 

Status  : Belum Menikah 

 

TABEL 1.1 

HASIL REDUKSI WAWANCARA SUBJEK I 

Peneliti EC Tema 

Siapa nama anda? E.C  

Berapa usia anda? 21 Usia 

Anda tinggal dimana? 

Rumah atau kos? 

Rumah  

Dengan orangtua? Iya Tinggal dengan 

orangtua 

Tingkat pendidikan anda 

apa? 

S1 Marketing Tingkat 

pendidikan 

Sarjana 

Apa saja sih aktivitas 

anda sehari-hari? 

Kerja, pulang kerja senam  

Bagaimana hubungan 

anda dengan orangtua 

dan keluarga? 

Baik-baik saja Hubungan 

dengan orangtua 
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Harmonis? Iya laah…  

Hubungan anda dengan 

teman-teman sebaya 

anda? 

Ehm… kalo temen deket sih 

masih deket sampe sekarang dari 

SMA dulu. 

Relasi sosial 

baik 

Apakah anda sudah 

punya pacar? 

Sudah. Relasi dengan 

lawan jenis baik 

Anda merasa nyaman 

dan percaya diri gak saat 

bersosialisasi atau 

berada di lingkungan 

masyarakat? 

Biasa aja tuh… PD-PD aja…  

Nyaman? Iyaa..  

Bagaimana sih 

gambaran remaja putri 

yang ideal menurut 

anda? 

Eeee….. langsing, tinggi, 

rambutnya panjang, putih, 

wangi…hahahaha… 

Gambaran tubuh 

ideal 

Sudah? Sudah.  

Menurut anda, anda 

sudah termasuk kriteria 

yang ideal belum secara 

fisik atau postur tubuh? 

Ehmmm.. belum. Jauh dari 

sempurna. 

Tidak puas 

dengan tubuh 

sendiri 

Kenapa kok belum bisa 

masuk kriteria ideal? 

Soalnya kegembrotan… Citra fisik 

Apa faktor fisik dan 

penampilan adalah hal 

Ehmm… bagi remaja putri 

mungkin iya, tapi eh… bukan itu 

Penampilan 

bukan hal yang 



 

  120

penting bagi remaja 

putri? 

menjadi faktor utama yang bener-

bener penting gitu lho.. 

terpenting 

Kalau bagi anda sendiri 

sangat penting gak 

faktor penampilan dan 

fisik? 

Penampilan penting, tapi masih 

ada faktor-faktor lain yang 

mendukung kita untuk 

bersosialisasi di masyarakat. 

. 

Faktor apa? Misalnya dari inner beauty 

sendiri gak dari fisik aja. 

Faktor inner 

beauty penting 

Inner beauty yang 

seperti apa sih? 

Ehm… misalnya pinter 

mencairkan suasana, ehm… 

pinter bergaul sama orang lain, 

bisa bikin orang lain nyaman 

sama kita, membuat orang lain 

selalu senang, ceria.. 

Kelebihan diri 

Apa yang anda pikirkan 

dan rasakan kalau anda 

melihat banyak remaja 

putri lain yang memiliki 

tubuh proporsional atau 

ideal? 

Ehm… menurut saya?  

Apa yang kamu pikirkan 

dan rasakan? 

Ehm… biasa aja tuh… gak mikir 

apa-apa… hahahahaha…. 

 

Gak iri? Pengen gak? Ehm…. Pengen sih pernah cuman 

gak terlalu yang mendramatisir 

kepingiiinnn, sampe pengen 

Keinginan 

memiliki tubuh 

ideal 
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bunuh diri gitu enggak banget. 

Sejak kapan sih anda 

mengalami kegemukan? 

Sejak lahir. Hahahaha…. Kondisi obesitas

Orangtua anda ada yang 

mengalami obesitas? 

Eeeee…. Papah iya, mamah 

lumayan, hahahaha…. 

 

Anda pernah gak 

mengalami perlakuan 

atau dapat perkataan 

yang gak menyenangkan 

berkaitan dengan postur 

tubuh? 

Sering sih, cuman dibawa have 

fun aja… 

Sering 

mengalami 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan 

Kapan itu yang anda 

inget? 

Udah gak inget laah….  

Eehm… waktu kecil 

masih sekolah atau 

sekarang masih? 

Udah gak inget, maksudnya biasa 

aku nanggepinnya biasa aja, 

eeee… jadi ya nggak apa yaa… 

jadi nggak terlalu dipikirin gitu. 

Tidak terlalu 

memikirkan 

tanggapan orang 

lain 

Berarti perasaan anda 

kalau ada yang 

mengejek gitu anda tidak 

ambil pusing? 

Biasa aja, yang penting kita 

menjalani hidup yang apa adanya 

sekarang, buat orang lain gak 

merasa terganggu dengan kita 

udah cukup. 

Menerima diri 

apa adanya 

Anda pernah gak 

mengkonsumsi obat-obat 

diet atau produk-produk 

Ooo… pernah. Usaha 

memperoleh 

tubuh ideal 
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yang bertujuan untuk 

melangsingkan tubuh? 

Sering gak? Kalo ada acara aja sih.. hahaha…  

Sejak kapan tu anda 

mulai berpikir untuk 

mengkonsumsi obat 

seperti itu? 

SMA yaa… kan masa-masanya 

gaul gila gitu… 

 

Yang menjadi bahan 

pertimbangan atau 

pemikiran anda sampai 

“okelah saya mau pakai 

obat diet” itu apa? 

Ehm… apa yaa… pertama sih 

disuru orangtua aja, terus liat 

saudara-saudara berhasil terus 

jadi dipaksa-paksa. 

 

Ooo… dari orangtua? Iyaa… betul sekali, kawan…  

Selain minum obat, 

usaha apa aja sih yang 

pernah dilakukan untuk 

memperoleh tubuh yang 

ideal? 

Apa yaa.. sekarang sih olahraga. 

Aku punya PT (Personal Trainer) 

nih yang maksa-maksa buat 

olahraga. Hahahaha…. 

 

Selain olahraga? Eehmm….  

Jaga makan gitu? Nggak..  

Nggak pernah sampe 

gak makan? 

Nggak..  

Apa pernah berhasil 

usaha-usaha anda itu? 

Pernah, dulu waktu SMA, sampe 

ehm.. apa ya.. berapa kilo ya.. 

sepuluh’an mungkin. 
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Rasanya apa tu waktu 

bisa turun sampe 

sepuluh kilo? 

Biasa aja, tetep biasa.. masih 

besar kok.. hahaha… 

Tidak puas 

dengan 

keberhasilan  

Tapi seneng? Gak ngerasa gitu-gitu juga. Soale 

masih kerasa.. masih paling 

gendut di kumpulan gitu.. Yaa 

masih biasa. 

 

Apa dengan mengalami 

obesitas atau kegemukan 

seperti sekarang ini 

aktivitas anda terasa 

terganggu? 

Sampe sejauh ini sih belum ada 

yang terganggu dengan keadaan 

saya seperti saat ini. 

Pengaruh 

obesitas 

Bagi anda sendiri, apa 

anda merasa ribet gak 

sih? Berat atau mungkin 

jadi males? 

Ehm… kalo udah ngerasa udah 

makan terus, gak ada keringet 

keluar ya biasane males buat 

ngapa-ngapain gitu jadi males. 

Tiduuurrr terus kerjaannya. 

 

Anda pernah gak sih 

mengalami stress karena 

“aku kenapa kok 

gendut” atau gimana? 

Ehm… belum ya.. belum ya… 

jangan sampe yaa.. hehehehe… 

 

Sejak anda SMA atau 

masa sekolahpun gak 

pernah sama sekali? 

Nggak.. nggak pernah.  

Dengan teman-teman Ehm… selama ini sih Penerimaan 
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sebaya anda, teman-

teman sekumpulan 

pernah gak sih malu kok 

aku paling gendut atau 

mungkin gimana dalam 

kumpulan anda? 

kumpulanku masih menerima aku 

apa adanya, hehehehe… jadi 

masih have fun aja gitu. 

positif dari 

teman-teman 

Jadi gak pernah ada rasa 

malu ya? 

Ehm… nggak sih.  

Jalan bareng pun di 

tempat umum? 

Ehm… nggak laa…  

Ada kendala nggak 

kalau dengan pacar 

anda? 

Nggak, soalnya kita sama-sama 

seneng makaann… hehehehe… 

 

Berarti pacar anda 

menerima anda apa 

adanya? 

Iyaa.. Penerimaan 

positif dari pacar

Gak pernah nyuruh anda 

diet atau minta anda 

kurus? 

Kalo diet sih kita diet bareng, 

nanti kalo udah diet bosen, makan 

ya makan bareng. Jadi sama aja, 

ya kan… 

 

Ada kesulitan gak yang 

selama ini anda alami 

atau anda rasakan 

selama anda mengalami 

obesitas? 

Eee… maksudnya kesulitan?  
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Yaa kesulitan dalam hal 

mencari apa? 

Ooo… paling nyari baju yaa.. 

susah ya bok, rempong… ehm.. 

tapi kalo apa ya.. yang lain-

lainnya apa ya.. celana juga gak 

pateko sih. Udah paling baju aja, 

badannya lebar. 

Pengaruh 

obesitas 

Oke.. ehm.. ada hal 

positif gak yang anda 

petik dari anda gmuk 

atau keadaan obesitas 

yang anda peroleh? 

Apa yaa… hal positifnya.. gak 

sering-sering beli baju kali, 

hehehe… 

 

Selain itu? Ehm….selain itu.. apa yaa… gak 

ada tuh, pokoknya bisa buat 

temen-temen bahagia aja udah 

seneng deh guee… 

 

Anda pernah merasa 

cemas gak dengan 

kondisi obesitas anda? 

Belum sih, cuma kalo pas ada 

acara tu.. aduh, pusing gue… 

 

Dalam hal kesehatan 

mungkin kedepannya? 

Ehm.. apa ya.. mungkin papah 

punya jantung, ya punya lah 

yaaa… Punya penyakit jantung 

maksudnya ya.. bahaya, sering 

diomongin orang-orang gitu. 

Cemas dalam 

hal kesehatan  

Selain kecemasan 

terhadap penyakit 

Ehm… apa yaa.. orang gendut 

kan paling suka makan yang 
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jantung ada kecemasan 

lain? 

manis-manis gitu, ada gejala 

kencing manis juga kali ya. Eh, 

kok gejala.. ada rawan kencing 

manis juga kali yaa… Kalau 

sering makan manis-manis terus 

papah juga ada kencing manis kan 

takutnya juga gitu. Dah itu aja 

sih… 

Apa yang anda pikirkan 

atau anda rasakan saat 

melihat tubuh anda di 

depan cermin? 

Kalo sendirian sih oke-oke aja 

kali ya, hehehe… Kalo rame-

rame gitu, oh.. kok gede yaa… 

hahahaha… udah sih gitu aja. 

Citra fisik 

Sebatas gede? Iya, lebar… hihihi…  

Terus, sedih atau 

gimana? 

Nggak doong…masak “E” sedih. 

Hahahaha… 

Tidak merasa 

sedih 

Secara keseluruhan, 

anda merasa percaya diri 

atau minder dengan 

postur tubuh anda 

sekarang ini? 

Oh… tentu tidak, biasa aja..  

Biasa atau percaya diri 

atau minder? 

Biasa aja sih, percaya diri-percaya 

diri banget juga nggak yaa.. 

Merasa netral 

Pernah nggak anda benci 

dengan diri anda sendiri 

karena anda mengalami 

Nggak pernah lah… Tidak pernah 

membenci diri 

sendiri 
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obesitas? 

Mungkin waktu SMP 

atau SMA? 

Ooo.. apalagi itu, gak pernah.  

Harapan apa saja yang 

anda miliki berkaitan 

dengan obesitas yang 

anda alami? Terlepas 

dari terwujud atau 

tidaknya nanti. 

Harapannya…. Hahahaha… gak 

tambah gendut lagi, 

hehehe…sudah itu tok, cukup… 

Tidak ingin 

bertambah 

gendut 

Tidak mengharapkan 

kurus? 

Eh.. langsing too.. ojo kurus.. Tidak mau kurus

Ya, langsing? Mengharapkan gak yaaa…  

Terlepas dari terwujud 

atau tidaknya. 

Ooh… turun berat badan aja, gak 

usah langsing-langsing. 

Berharap berat 

badan turun 

Harapannya turun 

berapa kilo sih? 

Eee….. lima aja deh..  

Lima? Iya.  

Anda tidak memiliki 

harapan untuk ideal, 

gitu? 

Eee.. belum.. belum… 

belum..hehehe… Nanti mungkin 

yaa.. 

Belum berharap 

memiliki tubuh 

ideal 

Pernahkah anda 

memikirkan gambaran 

fisik anda di masa depan 

nantinya? 

Kalo memikirkan sampe sejauh 

ini sih belum pernah memikirkan 

ya. Tapi kalo ngeliat orang-orang 

yang udah hamil terus melahirkan 

kan takut gitu ya, jadi yaa.. segini 
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aja deh. Maksudnya ya segini-gini 

aja deh gapapa. Hehehe… 

Takutnya kenapa tuh? Habis ada yang nggilani, 

hahaha… 

Menilai terlalu 

gemuk itu 

menjijikan 

Apa anda berpikiran 

setelah anda hamil atau 

anda menikah nanti anda 

akan memiliki badan 

yang lebih besar? 

Iya laahh… keliatannya… 

hehehehe… 

Gambaran tubuh 

masa depan 

Berarti anda 

membayangkan kalau 

setelah anda melahirkan 

nanti badan anda akan 

lebih besar dari sekarang 

ini? 

Eh.. kelihatannya sih, tapi amit-

amit deh.. 

Takut memiliki 

tubuh yang lebih 

besar 

Tapi anda tidak cemas? Ya takut sih, cuman kan apa yaa.. 

jaga sampe saat ini aja deh udah 

cukup. 

Berusaha 

menjaga 

kestabilan berat 

badan 

Terimakasih “E”.. Sama-samaaa….  
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Tabel 1.2 

Kategori Tema dan Aspek  Data 

Subjek I 

 

Tema Aspek 

Hubungan dengan orangtua baik Psikologis 

Relasi sosial baik Sosial 

Relasi dengan lawan jenis baik Sosial 

Gambaran tubuh ideal Fisik 

Tidak puas dengan tubuh sendiri Psikologis 

Citra diri Fisik 

Penampilan bukan hal terpenting Moral 

Faktor inner beauty penting Moral 

Kelebihan diri Psikologis 

Keinginan memiliki tubuh ideal Psikologis 

Kondisi obesitas Fisik 

Sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan Sosial 

Tidak terlalu memikirkan tanggapan orang lain Sosial 

Menerima diri apa adanya Psikologis 

Usaha memperoleh tubuh ideal Psikologis 

Pengaruh obesitas Psikologis 

Penerimaan positif dari teman-teman Sosial 

Penerimaan positif dari pacar Sosial 

Cemas dalam hal kesehatan Psikologis 
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Tidak merasa sedih Psikologis 

Merasa netral Psikologis 

Tidak pernah membenci diri sendiri Psikologis 

Tidak ingin bertambah gendut Fisik 

Tidak mau kurus Fisik 

Berharap berat badan turun Fisik 

Belum berharap memiliki tubuh ideal Fisik 

Menilai terlalu gemuk itu menjijikan Moral 

Gambaran tubuh masa depan Fisik 

Takut memiliki tubuh yang lebih besar Psikologis 

Berusaha menjaga kestabilan berat badan Fisik 
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Tabel 1.3 

Hubungan Antar Aspek 

Subjek I 

 

Aspek Tema Data 

FISIK 

Gambaran tubuh 

ideal 

EC berusia 21 tahun dan memiliki latar 

belakang pendidikan Sarjana. EC 

tinggal dengan orangtuanya sejak kecil. 

Gambaran tubuh yang ideal bagi 

remaja putri menurut EC adalah 

langsing, tinggi, berambut panjang, 

berkulit putih, bersih, dan wangi. 

EC mengatakan bahwa dirinya 

“kegembrotan”, besar, lebar dan belum 

termasuk dalam kriteria ideal. 

EC mengalami obesitas sejak lahir dan 

ada pengaruh dari faktor keturunan 

orangtuanya yang memiliki tubuh 

gemuk juga. 

EC mengatakan bahwa ada 

kemungkinan dirinya akan bertambah 

gemuk setelah hamil dan melahirkan 

nantinya. 

 

Citra fisik 

Kondisi obesitas

Gambaran tubuh 

dimasa depan 

Faktor genetik 

obesitas 
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PSIKOLOGIS 

Hubungan 

dengan orangtua 

baik 

EC memiliki hubungan yang harmonis 

dengan orangtuanya. Ada 

ketidakpuasan dalam diri EC berkaitan 

dengan postur tubuhnya dimana ia 

mengatakan bahwa ia masih jauh dari 

sempurna. 

EC mengatakan bahwa dirinya adalah 

orang yang pandai bergaul, mampu 

mencairkan suasana, ceria dan 

menyenangkan. EC sudah  merasa puas 

apabila mampu menyenangkan hati 

orang lain. 

Walaupun berharap memiliki tubuh 

ideal, akan tetapi EC tetap menerima 

diri apa adanya dan menjalani hari-

harinya selama ini tanpa pernah merasa 

sedih, stress atau bahkan sampai 

membenci dirinya sendiri. 

Usaha-usaha yang telah dilakukan EC 

untuk memperoleh tubuh ideal antara 

lain mengonsumsi obat diet dan 

berolahraga. Walaupun pernah sampai 

berhasil menurunkan berat badannya 

sebanyak 10 kg, EC tetap merasa 

kurang puas karena ia masih merasa 

Ketidakpuasan 

Kelebihan diri 

Keinginan 

memiliki tubuh 

ideal 

Menerima diri 

apa adanya 

Usaha 

memperoleh 

tubuh ideal 

Pengaruh 

obesitas 

Cemas dalam 

hal kesehatan 

Tidak merasa 

sedih 

Merasa netral 

Tidak pernah 

membenci diri 

sendiri 

Takut memiliki 

tubuh yang lebih 
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besar paling gendut di antara teman-

temannya.  

Kondisi obesitas tidak mengganggu 

aktivitas EC sehari-hari, hanya saja EC 

sering merasa malas untuk bergerak 

dan hanya ingin tidur setelah ia makan 

dalam jumlah banyak. Kendala yang 

dialami EC antara lain kesulitan untuk 

mencari baju karena ukuran tubuhnya 

yang besar. 

Ada kecemasan dalam diri EC 

berkaitan dengan kesehatan tubuhnya. 

Ayah EC menderita penyakit jantug 

dan kencing manis, hal tersebut 

membuat EC cemas apabila penyakit 

tersebut menurun pada dirinya. EC 

berusaha mengurangi makan makanan 

manis. 

Secara keseluruhan, EC merasa bahwa 

ia tidak mengalami krisis percaya diri. 

SOSIAL 

Relasi sosial 

baik 

EC memiliki banyak teman dekat 

semenjak duduk di bangku sekolah. 

Hubungan EC dengan teman-temannya 

berjalan dengan baik. 

EC memiliki seorang pacar. EC 

Relasi dengan 

lawan jenis baik 

Sering 
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mengalami 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan 

mengaku tidak mengalami kesulitan 

untuk bersosialisasi dengan teman-

temannya karena semua temannya 

menerima EC apa adanya. Sama halnya 

dengan sang pacar, EC mengaku 

bahwa pacar EC menerima diri EC apa 

adanya, walaupun sesekali menyuruh 

EC untuk berdiet akan tetapi pacar EC 

tidak menjadikan fisik EC sebagai 

permasalahan dalam hubungan mereka 

berdua. 

EC sering menerima perlakuan dan 

perkataan yang tidak menyenangkan 

berkaitan dengan postur tubuhnya. 

Walaupun demikian, EC mengaku 

tidak pernah ambil pusing mengenai 

tanggapan orang lain dan tidak pernah 

menjadikan hal tersebut sebagai beban 

pikiran. 

Tidak terlalu 

memikirkan 

tanggapan orang 

lain 

Penerimaan 

positif dari 

teman-teman 

Penerimaan 

positif dari 

pacar 

MORAL 

Penampilan 

bukan hal 

terpenting 

EC berpendapat bahwa penampilan 

sebenarnya memang penting bagi 

remaja putri, akan tetapi bukanlah 

menjadi faktor utama dalam 

bersosialisasi. Faktor yang utama 

adalah faktor inner beauty, seperti 

Faktor inner 

beauty penting 

Menilai terlalu 
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gemuk itu 

menjijikan 

pintar bergaul, pintar mencairkan 

suasana, mampu membuat orang lain 

merasa nyaman, mampu membawa 

keceriaan dan membuat orang lain 

senang. Menurut EC faktor-faktor 

itulah yang sebenarnya lebih 

mendukung dalam proses 

bersosialisasi.  

EC mengatakan bahwa ia tidak mau 

bertambah gemuk lagi karena ia tidak 

mau tampak “nggilani” atau menjijikan 

seperti yang sering ia lihat pada 

beberapa ibu yang sudah memiliki 

anak. 
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SUBJEK II 

Identitas Subjek 

Nama  : RR 

Usia   : 24 tahun 

Pendidikan : S1 

Domisili : Semarang 

Status  : Belum Menikah 

 

TABEL 2.1 

HASIL REDUKSI WAWANCARA SUBJEK II 

Peneliti RR Tema 

Siapa nama anda? RR  

Berapa usia anda? 24 Usia 

Dimana anda tinggal? Kos 

atau rumah maksudnya 

Rumah  

Dengan orangtua? Iya. Tinggal dengan 

orangtua 

Tingkat pendidikan anda? S1 Tingkat 

pendidikan S1 

Apa saja aktivitas anda 

sehari-hari? 

Bangun tidur ngepel kamar dulu, 

abis itu mandi, berangkat kerja. 

Aktivitas 

Selain kerja? Udah gak 

sekolah lagi? 

Nggak.. cuma kerja aja.   

Oke… hubungan anda 

dengan orangtua anda 

Baik-baik…. harmonis aja.. Hubungan 

dengan orangtua 
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gimana sih? Baik gak? 

Harmonis? 

harmonis  

Dari kecil deket ama 

orangtua? 

Iya, emang dari kecil tinggalnya 

sama orangtua terus. 

 

Oke.. Hubungan dengan 

teman-teman sebaya? 

Yaa… baik-baik aja sih, masih 

contact semua juga. 

Relasi sosial 

baik 

Anda sudah punya pacar 

belum? 

Belum… mau dicariin nggak? 

Hihihi… 

Relasi dengan 

lawan jenis 

kurang 

Anda merasa nyaman dan 

percaya diri nggak saat 

bersosialisasi atau berada 

di lingkungan masyarakat? 

Ehm…kadang-kadang. Kurang Percaya 

Diri 

Kadang-kadang percaya 

diri? 

Kadang-kadang kalo gak cocok 

gitu males sih.. 

 

Gak cocoknya tu gimana? Yaa.. kalo liatnya ndak enak ya 

males rasane… 

 

Ooo… kalo ada orang lain 

yang ngeliatnya ? 

Heehm…  

Sering gak sih 

frekuensinya lebih males 

atau lebih banyak nyaman-

nyaman aja? 

Lebih banyak nyaman-nyaman 

aja. 

Nyaman untuk 

bersosialisasi 

Berarti jarang ya orang 

yang kayak gitu? 

Iya.  
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Kalo gambaran fisik 

remaja putri yang ideal dan 

menarik menurut kamu tu 

gimana? 

Apa yaa…. Ehmm… yaa… gak 

kurus, gak gendut, pokokmen 

yang enak diliat ya yang bisa 

membawa pake bajunya bagus, 

trus bisa menata dirinya sendiri 

lah. 

Gambaran tubuh 

ideal 

Kalo menurut kamu, kamu 

sudah termasuk kriteria 

yang ideal belum secara 

fisik atau postur tubuh? 

Yaa… emang masih gendut sih.. 

tapi kan BIG IS BEAUTIFUL!! 

Hahahaha…. 

Pendapat 

tentang fisik 

Hahahaha…. Berarti belum 

ya? 

Belum…  

Faktor fisik dan 

penampilan adalah hal 

yang sangat penting gak 

bagi remaja putri kalau 

menurut kamu? 

Ehm…. Gak juga sih… kan 

faktor fisik menurut aku itu faktor 

kedua yang penting. 

Faktor fisik 

bukan terpenting

Faktor pertamanya apa? Ya sikapnya, kelakuannya.. kalo 

fisiknya oke tapi orangnya 

nyebelin kan juga nilainya minus 

juga. 

Faktor 

terpenting 

adalah perilaku 

Apa sih yang kamu 

pikirkan, kamu rasakan 

waktu ngeliat banyak 

remaja putri lain yang 

Ehm… ya kadang pengen kayak 

gitu sih, cuma kembali ke… 

apa… yang aku terima, lagian 

juga punya faktor keturunan gitu 

Ingin memiliki 

tubuh ideal 
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badannya mungkin lebih 

proporsional atau lebih 

ideal? Yang ada di pikiran 

ama perasaan gimana? 

juga ya jadinya ya sudahlaah 

disyukuri aja apa yang ada, 

hahahaha…. 

Berarti yang ada di 

perasaan, “ya udah gak 

mau ambil pusing” ? 

Heehm… yang penting sehat. Kesehatan 

paling penting 

Sejak kapan sih kamu 

mengalami kegemukan 

atau obesitas? 

Mulai… SD kelas lima gitu 

laah… 

Kondisi obesitas

Sebelumnya? Sebelumnya… kalo kata mamah 

saya, umur satu tahun aja saya 

belum bisa berdiri karna saking 

kecilnya, beda kalo sama cicik 

saya udah dari kecil emang udah 

gendut. 

 

Ooo.. berapa bersaudara 

memang? 

Dua.  

Sama-sama gemuk semua? Heehm…  

Orangtua ada yang 

mengalami obesitas? 

Ehm… ya nggak sih sebenere, 

cuma keluarga dari papah rata-

rata gendut semua. 

 

Pernah gak mengalami 

perlakuan atau mendapat 

perkataan yang gak 

Nggak sih, paling kadang kalo 

orang iseng, mas-mas gak jelas 

gitu bilang gendat-gendut padahal 

Pernah 

mengalami 

perlakuan yang 
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menyenangkan gitu 

berkaitan dengan postur 

tubuh? 

yang lainnya nggak. tidak 

menyenangkan 

Kalo waktu kecil pernah 

sama temen gitu diejek? 

Ehm… nggak, nggak pernah.  

Perasaannya gimana sih 

kalo pas mendapat 

perlakuan yang gak enak 

gitu? 

Ya kalo yang bilang kayak mas-

mas gitu ya emang orangnya 

kengangguren ya cuek aja. 

Hahahaha… 

Tidak ambil 

pusing atas 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan 

Kao diliatin ama orang, 

lagi jalan-jalan trus ada 

yang ngeliatin gitu, 

ngeliatinnya gak enak gitu 

kayak yang tadi kamu 

bilang itu gimana 

perasaannya? 

Yaa paling cuma ngapain sih liat-

liat, tapi ya ndak kenal juga jadi 

gak diambil pusing lah… 

 

Pernah gak mengonsumsi 

obat-obat diet atau produk-

produk yang berfungsi 

untuk melangsingkan 

tubuh? 

Kalo mengonsumsi obat, nggak. Usaha 

memperoleh 

tubuh ideal 

Sama sekali? Iya.  

Terus usaha apa aja yang 

kamu lakukan? 

Tusuk jarum, ya diet, nge’gym.  
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Udah pernah berhasil 

belum? 

Dulu waktu tusuk jarum sih 

berhasil cuma terus habis itu 

tusuk jarum’e tutup. Hahahaha, 

jadi yaa.. naek lagi. 

 

Hahaha… gitu ya.. terus 

perasaannya gimana tuh 

waktu bisa berhasil? 

Yaa.. seneng.. udah keliatan 

kecilan, kenceng yaa… seneng 

aja sih, cuma yaa… sekarang 

udah mulai nge’gym lagi, cuma 

gak se…dulu waktu tusuk jarum 

rada cepet. 

Puas saat 

berhasil 

menurunkan 

berat badan 

Setelah senang berhasil 

turun terus naik lagi stress 

nggak? 

Ya nggak stress-stress banget 

cuma, aduh..naek lagi.. hihihihi… 

gitu aja sih paling. 

 

Berarti olahraga tujuannya 

untuk kurus, untuk sehat, 

atau untuk gimana? 

Eee… untuk kurus juga, untuk 

sehat biar lebih seger 

badan’e..kan kalo olahraga tu 

rasane beda.. abis fitness gitu 

kayake muka’e gitu kayak’e 

cerah, seger, gitu lah.. tambah 

ayu.. hihihihi… 

Berolahraga 

untuk 

memperoleh 

tubuh ideal dan 

kesehatan 

Dietnya jaga makan?! Eee…. Kadang kalo malem 

memang sebisa mungkin gak 

makan. Kalo misale memang pas 

di rumah bisa ndak makan, cuma 

kadang kan kalo pergi sama 

Menghindari 

makan malam 
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mamah papah kan memang 

pergine malem ya jadi…kalo pas 

keluar sering’e ya tetep makan, 

cuma kalo pas memang di rumah, 

nganggur, atau misale mamah 

papah pergi sek terus ngajaki 

makane sudah kemaleman ndak 

pernah ikut makan. 

Karena takut beratnya 

naik? 

Heehm… lagian juga udah 

malem ya males juga sih.. 

 

Apakah dengan mengalami 

kegemukan atau obesitas 

seperti sekarang ini 

aktivitas anda terganggu? 

Ehm.. so far sih nggak… naik 

tangga juga masih bisa.. lari ya 

bisa.. kerja ya bisa.. ya mungkin 

paling kayak kalo butuh 

pengaturan nafasnya aja sih.. 

yang lainnya sih ngepel juga 

masih lancar, nyikat kamar mandi 

juga bisa. Hahahaha…. 

Pengaruh 

obesitas 

Pernah mengalami stress 

gak gara-gara obesitas? 

Ndak pernah. Tidak pernah 

stress 

Bagaimana relasi kamu 

dengan teman-teman 

sebaya? 

Baik-baik aja sih  

Merasa malu gak kalo lagi 

jalan bareng temen-temen 

Ehm… nggak juga sih. Tidak pernah 

malu 
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cewek lain yang badannya 

lebih kurus dari kamu gitu?

Bagaimana relasi dengan 

lawan jenis? Ada kendala 

mungkin? 

Yaa… sejauh ini sih biasa-biasa 

aja, temen-temen laki juga ada 

tapi ya sebates temen-temen aja 

sih. 

Relasi dengan 

lawan jenis 

sebatas teman 

Ada kesulitan dengan 

mengalami obesitas seperti 

saat ini? 

Ehm…. Nggak ada sih, paling 

kadang kalo pas nyari baju agak 

repot, tapi ya nggak susah-susah 

amat. 

Pengaruh 

obesitas 

Ada hal positif yang 

dipetik mungkin atau yang 

diperoleh gara-gara 

obesitas? 

Ehm… apa ya… gak ada deh 

kayaknya. 

Sulit 

menemukan 

kelebihan diri 

Yang membuat kamu 

ngerasa lebih dari temen-

temen cewek yang lain, 

walaupun mungkin, okelah 

dia badannya langsing 

gini-gini.. tapi aku kan 

apa.. gitu? 

Apa yaa… 

Gak tau ik… 

 

Belum ada? Belum.  

Kalau kecemasan sendiri 

ada nggak? 

Cemas….. ehm, maksude cemas 

nek apa? 

 

Ya cemas dalam hal apa? Nggak sih..  
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Dalam hal kesehatan juga 

nggak ya? 

Yaa kemaren..kadang kontrol, 

check up darah gitu ya ndakpapa 

sih… 

Tidak begitu 

cemas dalam hal 

kesehatan 

Ooo… selalu check up? Ndak selalu, kalo pas memang 

sudah..misale berapa bulan gitu 

mamah suru check up ya check 

up. 

 

Apa yang ada di pikiran 

kamu, apa yang kamu 

rasain kalo kamu pas 

ngaca? 

Eee… Cantik doongg… 

Hahahaha… cuma paling agak 

tembem-tembem sedikit. 

Citra fisik 

Merasa percaya diri atau 

minder kalo disuru milih? 

Percaya Diri. Percaya diri 

Pernah benci ama diri 

sendiri gak, kenapa aku 

kok gendut gitu? 

Nggak, nggak pernah. Tidak pernah 

membenci diri 

sendiri 

Dari jaman sekolah pun 

dulu gak pernah? 

Nggak, nggak pernah.  

Oke.. Good. Ada harapan 

apa yang kamu miliki 

berkaitan dengan obesitas 

yang kamu alami? 

Ehm… ya paling nggak.. nggak 

minta kurus sih cuman minta’e 

sehat sama badane kenceng 

nggak ehm… apa.. nggak 

nggelembyur-nggelembyur gitu 

sih. 

Harapan tentang 

kondisi fisik 

Terlepas dari terwujud atau Yaa.. harapan itu ada sih, cuman  
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nggaknya nih, berharap 

nggak, “aku suatu saat 

kurus” , gitu? 

kan kita usaha tapi liat ada faktor 

keturunan juga sih. Ya memang 

ada yang saudara berhasil tapi itu 

juga agak’e rada susah juga sih. 

Tapi nggak yang berharap banget 

pengen kurus gitu ya nggak, 

maksude jalani aja yang sekarang 

ada. 

Apa sih yang kamu 

banggain dari kamu? 

Ehm…. Aku ituu… baek, terus 

ramah, truss… suka menolong, 

trus orange ndak tegaan. Ya 

itulah paling. 

Kelebihan diri 

Dan itu yang membuat 

kamu fine-fine aja ya untuk 

bersosialisasi, banyak 

temen? 

Heehm…  

Oke, sejauh ini berarti 

sama sekali tidak ada 

masalah? Kegemukan 

bukan menjadi masalah? 

Nggak, bukan masalah. Obesitas tidak 

menjadi masalah

Yang penting? SEHAAATTT!!! Hehehehe… Kesehatan 

terpenting 

Oke, terima kasih… Kembali kasiihh…  



 

  146

Tabel 2.2 

Kategori Tema dan Aspek  Data 

Subjek II 

 

 

Tema Aspek 

Hubungan dengan orangtua harmonis Psikologis 

Relasi sosial baik Sosial 

Relasi dengan lawan jenis kurang Sosial 

Kurang percaya diri Psikologis 

Nyaman untuk bersosialisasi Psikologis 

Gambaran tubuh ideal Fisik 

Faktor fisik bukan terpenting Moral 

Faktor terpenting adalah perilaku  Moral 

Ingin memiliki tubuh ideal Psikologis 

Kesehatan paling penting Moral 

Kondisi obesitas Fisik 

Pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan Sosial 

Tidak ambil pusing atas perlakuan tidak menyenangkan Psikologis 

Usaha memperoleh tubuh ideal Psikologis 

Puas saat berhasil menurunkan berat badan Psikologis 

Pengaruh obesitas Psikologis 

Tidak pernah stress Psikologis 

Tidak pernah malu Psikologis 

Tidak begitu cemas dalam hal kesehatan Psikologis 

Citra fisik Fisik 

Tidak pernah membenci diri sendiri Psikologis 
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Harapan tentang kondisi fisik Moral 

Kelebihan diri Moral 
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Tabel 2.3 

Hubungan Antar Aspek 

Subjek III 

 

Aspek Tema Data 

FISIK 

Citra Fisik RR berusia 24 tahun dan memiliki 

latar belakang pendidikan Sarjana. 

RR tinggal bersama dengan 

orangtuanya sejak kecil. 

Gambaran tubuh ideal bagi remaja 

putri menurut RR adalah tubuh yang 

tidak kurus dan tidak gendut, enak 

dilihat, mampu menyesuaikan dengan 

pakaian yang juga menarik. 

RR mengakui bahwa dirinya masih 

gendut, memiliki wajah tembem, 

akan tetapi cantik. Menurut RR, Big 

is Beautiful. 

Obesitas yang dialami oleh RR 

bermula saat RR duduk di kelas lima 

SD. Keluarga dari ayah RR dan kakak 

RR memiliki tubuh yang gemuk, jadi 

ada faktor genetik obesitas. 

Dimasa depan, RR ada harapan untuk 

Gambaran Tubuh 

Ideal 

Kondisi Obesitas 

Faktor Genetik 

Obesitas 

Gambaran Tubuh 

dimasa depan 
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memiliki tubuh yang ideal akan tetapi 

RR juga merasa pesimis karena faktor 

keturunan obesitas yang ia miliki. 

PSIKOLOGIS 

Hubungan dengan 

orangtua 

Hubungan RR dengan kedua 

orangtuanya harmonis, sedari kecil 

RR tinggal dengan orangtuanya. 

Saat berada di lingkungan 

masyakarat, RR kadang merasa 

kurang percaya diri. RR merasa 

nyaman saat berada di lingkungan 

yang ia rasa cocok. 

Saat melihat remaja putri lain yang 

memiliki tubuh ideal, terkadang 

timbul keinginan dalam diri RR untuk 

memiliki tubuh yang ideal. 

RR sering mengalami perlakuan yang 

tidak menyenangkan seperti 

dipandang dengan pandangan yang 

tidak menyenangkan, atau diejek 

“gendat-gendut” oleh orang yang 

tidak ia kenal. 

Usaha-usaha yang dilakukan RR 

untuk memperoleh tubuh yang ideal 

antara lain tusuk jarum, fitness, dan 

menghindari makan malam. Dengan 

Kurang Percaya 

Diri 

Nyaman untuk 

bersosialisasi 

Ingin memiliki 

tubuh ideal 

Tidak ambil 

pusing atas 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan 

Usaha 

memperoleh 

tubuh ideal 

Puas saat usaha 

menurunkan berat 

badan berhasil 

Pengaruh obesitas

Tidak pernah 

stress 
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Tidak pernah 

malu 

metode tusuk jarum, RR pernah 

berhasil menurunkan berat badannya 

dan merasa senang. 

Obesitas tidak menghambat aktivitas 

RR, hanya saja RR mengalami sedikit 

kesulitan dalam hal pengaturan nafas. 

Walaupun mengalami obesitas, akan 

tetapi RR tidak pernah mengalami 

stress atau malu, RR juga tidak 

pernah membenci dirinya sendiri 

karena postur tubuhnya.  

RR sering memeriksakan darah atau 

sekedar check-up kesehatan atas saran 

ibu. Tidak ada kecemasan berlebih 

dalam hal kesehatan. 

Tidak begitu 

cemas dalam hal 

kesehatan 

Tidak pernah 

membenci diri 

sendiri 

SOSIAL 

Relasi sosial baik Hubungan RR dengan teman-

temannya terjalin dengan baik. RR 

selalu menjalin komunikasi atau pergi 

dengan teman-temannya. Saat ini RR 

tidak punya pacar. Relasi RR dengan 

lawan jenis hanya sebatas teman 

biasa. 

RR kadangkala menerima perlakuan 

yang tidak menyenangkan, seperti 

dipandang oleh orang dengan tatapan 

Relasi dengan 

lawan jenis 

Pernah 

mengalami 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan 
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sinis atau tatapan yang tidak 

menyenangkan akan tetapi RR tidak 

terlalu memusingkan hal tersebut, 

terlebih karena orang yang 

mengejeknya rata-rata orang iseng 

yang tidak ia kenal. 

MORAL 

Faktor fisik 

bukan terpenting 

Menurut RR, faktor fisik bukanlah 

hal terpenting bagi remaja putri 

melainkan perilaku dan sikap yang 

lebih penting. 

Kelebihan yang dimiliki RR adalah 

baik, ramah, suka menolong, dan 

murah hati. 

RR sangat menjunjung tinggi nilai 

kesehatan, bagi RR gendut bukan 

menjadi masalah selama ia tetap 

sehat. 

Harapan RR dimasa depan ialah sehat 

dan memiliki tubuh yang kencang. 

RR juga ada harapan untuk memiliki 

tubuh ideal akan tetapi masih ada rasa 

pesimis terwujud karena faktor 

keturunan yang ia miliki. 

Faktor terpenting 

adalah perilaku 

Kesehatan paling 

penting 

Harapan tentang 

kondisi fisik 

Kelebihan diri 
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SUBJEK III 

Identitas Subjek 

Nama  : FD 

Usia   : 20 tahun 

Pendidikan : SMA 

Domisili : Semarang 

Status  : Belum Menikah 

 

TABEL 3.1 

HASIL REDUKSI WAWANCARA SUBJEK III 

Peneliti FD Tema 

Siapa nama anda? F.D  

Berapa usia anda? 20 tahun  

Dimana anda 

tinggal? Rumah 

atau kos? 

Rumah  

Dengan orangtua? Iya.  

Apa tingkat 

pendidikan anda? 

SMA  

Apa saja sih 

aktivitas anda 

sehari-hari? 

Kuliah, kemudian berkegiatan terus..  

Kegiatan apa? Kegiatannya kan aku ikutin PPKM 

tuh, PPKM tu kan kegiatannya kayak 

fasilitator retret, rekoleksi, outbound. 
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Ya paling rapat-rapat gitu sih, 

ngurusin itu. Udah itu aja.  

Hubungan anda 

dengan orangtua 

atau keluarga 

gimana? 

Hubunganku dengan orangtua juga 

baik, aku lebih deket dengan bapak 

daripada dengan ibu. Ngerasa lebih 

nyaman. 

Hubungan 

dengan 

orangtua baik 

Kenapa tuh? Eee.. lebih nyaman aja sih dari kecil, 

walaupun bapak tu kan kerja di 

Jakarta sedangkan ibu tu tetep di 

sini, tapi posisinya…yaa.. mungkin 

dari kecil emang udah deket sama 

bapak jadinya lebih nyaman sih, 

kalau ngobrol-ngobrol, kalau curhat 

gitu sama bapak daripada sama ibu. 

Lebih dekat 

dengan ayah 

Tapi gak ada 

masalah atau 

mungkin 

penolakan dari 

orangtua? 

Nggak ada masalah sih, emang lebih 

nyaman aja. Kalo sama ibu mungkin 

gak tau ya…eee… sering crash gitu 

lho, kadang kalo mau cerita 

apa..mungkin aku yang salah 

menyampaikan atau gimana terus 

tau-tau udah..belum selesai cerita, 

belum pada inti masalahnya itu udah 

marah-marah, ngomel-ngomel dan 

segala macamnya. Tapi kan beda 

kalau sama bapak, penerimaan bapak 
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tu menurutku tu lebih enak gitu lho, 

maksudnya tu kalau aku cerita apa 

gitu beliau’nya mendengarkan dulu 

terus kemudian dia baru memberikan 

saran, jadi yaa aku lebih comfort 

sama bapak daripada sama ibu. 

Hubungan kamu 

dengan teman-

teman sebaya 

gimana? 

Hubunganku dengan temen-temen 

sebaya juga baik ya, maksudnya gak 

ada masalah juga, aku tetep PD 

(Percaya Diri) dan ee… so far 

banyak temen juga, gak cuman dari 

kampus tapi dari luar kampus juga 

banyak. 

Punya banyak 

teman 

Kamu udah punya 

pacar belum? 

Untuk saat ini belum. Tidak punya 

pacar 

Sebelumnya tapi 

pernah pacaran? 

Pernah, baru putus 17 Agustus. 

Halah. 

Pernah 

pacaran 

Kamu merasa 

nyaman gak sih, 

percaya diri nggak 

kalau lagi 

bersosialisasi atau 

lagi di lingkungan 

masyarakat? 

Kalau PD (Percaya Diri) iya, aku 

termasuk eee… cewek yang PD, gitu 

dan nyaman-nyaman aja, cuman 

sometimes terkadang sih ya tidak 

munafik juga, kadang aku merasa 

agak minder maksudnya dalam 

artian ketika misalnya jejeran gitu 

sama cewek-cewek langsing atau 

Nyaman, 

terkadang 

minder. 
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gimana ya agak minder, tapi kalo 

masalah kualitas gitu dalam artian, 

aku sendiri gak minder, dan aku 

sendiri ngerasa bahwa yo..mungkin 

aku lebih hebat daripada kamu, 

kayak gitu sih.. jadi gak ada masalah 

soal itu. 

Lebih hebat dalam 

hal apa nih 

biasanya yang 

kamu pikirin? 

Mungkin lebih hebatnya dalam 

artian, ee…apa ya.. mungkin bisa 

diliat dari kualitasnya sih bukan 

ee…maksudnya ketika aku ngerasa 

aku hebat, aku udah mengerti dia 

dulu gitu lho, udah ngerti karakter 

ceweknya gimana jadi posisinya yo 

ada…rasa PD’nya tu dari segi 

kualitas itu. 

Percaya Diri 

dari segi 

kualitas diri. 

Bisa kasih contoh 

gak kualitas yang 

seperti apa? 

Gimana ya….ehm… misalnya, 

misalnya dia emang langsing gitu 

kan tapi aku ngerti dia tu orangnya 

“aduh males”, orangnya tu gak bisa 

ngomong, eee…yaa…kasarannya tu 

kayak cewek mentel tapi gak ada 

apa-apanya gitu lho. Dari segi 

tugasnya, dia gak bisa ngerjain. 

Temen kampus emang ada yang 
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kayak gitu, tapi bukan maksudnya 

temen sekelas ya, tapi ya adalaahh… 

Beberapa aku ngeliat kayak gitu, tapi 

posisinya ya dari aku’nya sendiri sih 

pikirnya halah yo rak ono opo-

opone, jadi ya santai aja. 

Bagaimana sih 

gambaran remaja 

putri yang ideal 

kalau menurut 

kamu? 

Remaja putri yang ideal, ehm…  

Secara fisik? Kalo secara fisik mungkin apa 

yaa..mungkin lebih ke langsing gitu 

kali ya, soalnya kan yang namanya 

remaja kan pasti ee…mereka butuh 

bersosialisasi dengan orang, 

mungkin dari langsingnya itu lebih 

apa yaa…cewek terutama remaja 

putri kan lebih kayak PD (Percaya 

Diri) gitu lho. Kesannya lebih PD 

terus kemudian kalau dari PD gitu 

kan jadi lebih mudah untuk 

ngomong sama orang lain, nggak 

minder aku kok gendut dan segala 

macem. Mungkin kalo dari fisik itu 

Gambaran 

tubuh ideal  
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sih yaa.. 

Kalau menurut 

kamu, kamu sudah 

termasuk yang 

seperti itu belum? 

Kalau dari langsingnya sih belum, 

jelas belum. 

Merasa belum 

ideal 

Menurut Dyah, 

kriteria bagaimana 

sih remaja putri 

dapat dikatakan 

menarik secara 

fisik? 

Kalau untuk menurut saya sih 

menarik secara fisik mungkin 

yaa…yang tubuhnya langsing, kayak 

gitu kan… terus yang tinggi, terus 

kemudian apa yaa… ya pokoknya 

tubuhnya keliatan ideal gitu lho, 

proporsional. 

Menarik itu 

langsing, 

tinggi, ideal, 

dan 

proporsional. 

Proporsionalnya 

gimana? Coba 

jelasin. 

Proporsionalnya itu mungkin… 

ehm…apa ya…ee..antara.. ya 

maksudnya enak aja gitu diliat gitu 

kan dari segi berat badannya 

mungkin, ya langsing, terus 

kemudian tinggi, terus… ya enaklah 

buat dilihat, menurutku sih kayak 

gitu. 

 

Menurut Dyah, 

faktor fisik dan 

penampilan itu 

sangat penting gak 

buat remaja putri? 

Penting ya… karena ya namanya 

juga masih remaja masih… eee… 

istilahnya.. proses pencarian jati diri, 

jadinya kan ada proses bergaul juga 

sama temen, mungkin ya penting 

Faktor fisik 

penting 
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juga. 

Dari skala 1-10, 

pentingnya itu di 

skala berapa sih? 

Kalau menurut saya, ehm…7 

mungkin ya… 

 

Bagaimana bila 

remaja putri tidak 

dapat tampil 

menarik secara 

fisik? 

Bagaimana tu maksudnya seperti 

apa? 

 

Kira-kira kalau 

remaja putri gak 

bisa tampil 

menarik atau 

menarik secara 

fisik tu untuk dia 

gimana? 

Eee….mungkin tergantung konsep 

dirinya dia sih, kalo dia berpikirnya 

bahwa fisik adalah yang segalanya, 

yang utama, ya mungkin dia akan 

mengalami kesusahan dalam bergaul 

tapi kalo seandainya konsep dirinya 

dia menganggap fisik bukan 

segalanya ya gak masalah sih.. 

maksudnya ya fine-fine aja. 

Faktor fisik 

bukan 

segalanya. 

Sikap 

tergantung 

dengan konsep 

diri 

Konsep diri yang 

kamu maksud 

disini tu apa? 

Konsep dirinya ini mungkin lebih 

bagaimana dia memandang dirinya. 

Maksudnya kan eee… apa yaa.. 

persepsi dia memandang tubuhnya, 

memandang dirinya sendiri kayak 

gitu… 

 

Apakah Ehm… faktor penting? Penting gak Faktor fisik 
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penampilan fisik 

merupakan salah 

satu faktor penting 

untuk mendapat 

pacar atau 

kekasih? 

ya? Penting juga sih, tapi balik lagi 

kan… tergantung penerimaan dirinya 

kayak gimana. 

penting dalam 

menjalin relasi 

dengan lawan 

jenis 

Kalo dalam 

bermasyarakat 

menjadi faktor 

penting gak? 

Menurutku nggak sih, karena 

kondisinya kan eee…segala 

sesuatunya kan tidak bisa dinilai 

hanya dari fisik, jadinya tidak begitu 

memengaruhi. 

Faktor fisik 

tidak 

memengaruhi 

relasi sosial 

Coba jelaskan 

gambaran tubuh 

ideal menurut 

kamu. 

Gambaran tubuh ideal…kalo dari 

segi fisik mungkin ya.. 

 

Yang ingin kamu 

capai? 

oo… yang ingin dicapai, pastinya 

langsing. Langsingnya pun gak yang 

langsing-langsing banget, 

yo..mungkin.. beratku kemaren 

berapa ya seratusan gitu, ya mungkin 

sekitar 60, 70 lah. Mungkin gak 

cuma dari segi berar badan, mungkin 

juga…ehm… 

memperbaiki..memperbaiki apa ya… 

ehm mempercantik wajah gitu lho, 

Ingin langsing 

dan 

mempercantik 

wajah 
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karena kan posisinya aku tuh cuek, 

ya mungkin setelah ideal yang 

mungkin saat ini masih belum bisa 

tercapai tu ya itu. 

Apa anda merasa 

terganggu dengan 

obesitas atau 

kegemukan yang 

anda alami saat 

ini? 

Kalo terganggu sih nggak, tapi 

kadang ya menemukan kendala 

kayak cari baju susah gitu, tapi kalo 

dari segi aku’nya sendiri PD 

(Percaya DIri) apa nggak, aku sih 

ngerasa PD-PD aja, kayak gitu.. 

Kesulitan 

mencari baju 

Terganggu gak 

dalam melakukan 

aktivitas sehari-

hari? 

Ehm… enggak. Karna aku’nya 

sendiri PD jadinya ya yo wes, tapi 

aku juga menerima tubuhku yang 

seperti ini jadinya ya gak merasa 

terganggu sih.. 

Menerima diri 

apa adanya 

Untuk kuliah, 

untuk olahraga, 

atau untuk apa? 

Ehm… nggak sih, kalo olahraga 

paling ya kadang rasanya 

lebih…lebih….sekarang sih lebih 

mudah capek gitu lho.. cuman gerak 

dikit aja, naik tangga dari lantai satu 

sampe lantai empat tu rasanya 

menggeh-menggeh, kayak gitu sih. 

Tapi untuk kendala lain misalnya, 

eee..gak menemukan masalah yang 

berat sih. 

Mudah merasa 

lelah 
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Ada kecemasan 

gak sih dengan 

kamu punya tubuh 

gemuk? 

Kecemasan ada.  

Dalam hal? Eee… apa ya… ini kan posisinya 

mau lulus, cuma gak bentar lagi sih, 

tapi kan tenggang waktunya setahun 

atau dua tahun lagi gitu kan. Dan 

pastinya harus mencari pekerjaan 

gitu, ya kecemasanku sih di situ 

karna kan balik lagi otomatis kan 

yang namanya pekerjaan juga pasti 

membutuhkan seseorang yang bisa 

gesit, seseorang yang bisa lincah, 

seseorang yang ee… maksudnya 

punya fisik yang selalu siap gitu 

lho… ya aku sih takutnya gitu 

maksudnya aku gugur cuma karena 

di fisik gitu maksudnya. 

Kecemasan 

dalam hal 

memperoleh 

pekerjaan 

Ada ketakutan atau 

kecemasan dalam 

hal kesehatan gak? 

Ada.. ya emang akhir-akhir ini sih 

juga ngerasanya.. apa ya.. mudah 

pusing, kayak gitu-gitu, terus 

maksudnya tuh takut kena diabet gitu 

loh… 

Cemas dalam 

hal kesehatan 

Ada keturunan? Kalo keturunan ada, dari eyang- Ada keturunan 
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ibunya bapak tu juga udah kena 

diabet. Ya takutnya sih gitu, soalnya 

kan pola makanku kan ya sekarang 

masih belum teratur, gak ada yang 

namanya ngerem apa yaa.. 

menghindari makanan apa gitu untuk 

mencegah diabet atau kolesterol gitu 

belum ada. 

diabetes. 

Pola makan 

tidak teratur 

dan tidak sehat

Cemas gak tadi 

kan ngomong 

dalam hal 

pekerjaan terus 

tentang yang 

dibutuhkan wanita 

berpenampilan 

menarik atau 

kayak gitu tu ada 

kecemasannya juga 

gak? 

Ya ada, kecemasannya ya nanti tidak 

bisa diterima hanya karna dari situ 

gitu lho, tapi selebihnya itu sih 

Allahualam…. Hehehehe.. 

Pasrah kepada 

Tuhan 

Hal apa sih yang 

paling menyulitkan 

bagi anda dengan 

obesitas? 

Ehm…yang paling menyulitkan.. apa 

ya.. mencari pakaian mungkin, 

mencari baju mungkin, atau kalau 

untuk pacar atau segala macam sih 

nggak sih. Karena itu ya tergantung 

orangnya juga, maksudnya dia’nya 

Tidak ada 

kesulitan 

dalam 

bersosialisasi 
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mau menerima aku seperti apa, 

karena posisinya pun aku nyaman 

dengan diriku yang seperti ini, jadi 

kalau untuk masalah mencari pacar 

atau apa itu.. nggak. Paling ya itu, 

baju terus emang harus extra large. 

Kalau untuk bergaul nggak sih. 

Jadi permasalahan 

gak dalam 

berpacaran? 

Jadi permasalahan…ehm.. kadang 

sih iya, dari pengalaman-pengalaman 

yang ada sih emang…ehm…ada 

beberapa yaa ada beberapa mantan 

yang, “ayo to…mbok dikurusin apa 

dikurangin gitu, kamu tu nek kurus 

tu cantik, nek eh..ya pokoke lebih 

menarik gitu lho”. Tapi yo wes, 

maksude yo “oke,terima kasih” gitu 

lho, aku akan berusaha tapi sekuatku 

jadi ya cuma gitu, tapi untuk niat 

sendiri belum ada. 

Hambatan 

dalam relasi 

dengan lawan 

jenis 

Obesitas itu hal 

yang baik atau 

buruk? 

Hal yang baik atau buruk, ya 

jawabannya buruk lah yaa.. namanya 

juga udah obes, udah kelebihan 

jadinya yo segala sesuatu yang 

berlebihan pasti juga gak baik. 

Obesitas 

adalah hal 

yang buruk 

Ada keuntungan Ehm..keuntungan…apa ya…aku Merasa santai 
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gak yang kamu 

peroleh dengan 

tubuh kamu yang 

gemuk? 

merasa diriku PD-PD aja sih. Karna 

aku PD jadinya ya aku gak merasa 

aku punya masalah gitu lho, jadi yo 

mau kemanapun, apapun ya fine-fine 

aja, santai-santai aja. Jadi 

keuntungannya apa ya…ehm…apa 

ya.. ya maksudnya ya gitu karna PD 

jadinya segala sesuatunya tu yo fine-

fine aja, jadi ya untung-untung aja 

gitu lho..menurutku sih gak ada 

masalah dengan diriku yang seperti 

ini. 

dengan diri 

sendiri 

Misalkan dengan 

tubuh yang besar, 

anda jadi gampang 

dikenali atau 

keuntungan punya 

teman yang 

gimana atau entah 

keuntungan lain 

ada gak? 

Ada… ada.. jaman-jaman SMA tu 

malah aku dijadiin ikon kelas, hehe.. 

kelas satu, trus apa ya…kelas satu 

SMA dijadiin ikon kelas, kan dulu 

waktu jaman SMA aku dipanggilnya 

“endut” jadi ya semua apa ya..semua 

orang di sana,maksudnya bukan 

semua orang disana, ya kebanyakan 

orang di SMA’ku sana yo kenalnya 

ya “mbak ndut…mbak ndut..mbak 

ndut” kayak gitu sih. Maksudnya ya 

terkenalnya mungkin karena itu kali 

ya. 

Mudah 

dikenali orang 
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Jadi beban yang 

berat gak sih buat 

kamu? 

Nggak. Karena aku ngeliatnya yo 

melihat dari sisi positif aja berarti 

kan mereka mengenal diriku yang 

seperti ini gitu lho, berarti kan di 

belakang mereka ada penerimaan 

seperti itu kan. Jadi gak ada masalah.

Merasa 

diterima oleh 

lingkungan 

Stres gak? Stres dengan apanya? Maksudnya 

obesitasnya atau apanya? 

 

Ya..”aku kok 

gendut”, atau 

gimana? 

Stres’nya tu ada stres’nya, tapi ya 

balik lagi ya stres tapi tidak ada niat 

untuk diet atau apa gitu, karna 

nyaman-nyaman aja jadinya 

yo..sekarang sih gak begitu stres 

karena yo…posisinya ya…mang aku 

wes ngene yo meh pie neh. 

Pernah merasa 

stres karena 

obesitas. 

Tidak ada niat 

untuk diet. 

Nyaman. 

Kalau sekarang 

gak stres, apa dulu 

pernah stres? 

Ehm…pernah. Dulu pernah stres. 

Apa ya stres’nya… Oh, pas jaman 

SMA mau ikut lomba, lombanya tu 

lomba koor, paduan suara dan itu 

ehm…bajunya tu gak ada yang 

cukup gitu kan, aduh 

gimana…masak ya udah latian lama 

kan, udah sekitar tiga bulanan gitu 

mosok aku gak ikut cuma karena 

bajunya gak ada yang cukup gitu… 

Pengalaman 

stres  
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Dan stresnya tu mikir, “Aah…gak 

enak ya ternyata..”, tapi ya akhirnya 

sih bisa diatasi, waktu itu bikin 

sendiri langsung jadi, bener-bener 

ekspres…cuma dua hari apa ya, udah 

jadi bajunya. 

Apa kamu pernah 

mengalami 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan gak 

sih dari temen-

temen atau dari 

lingkungan kamu? 

Kalo yang pengalaman tidak 

mengenakkannya apa ya.. dicoel-

coel gitu, perutnya dimain-mainin 

gitu sih. Ngerasanya risih kayak 

ada… mereka mungkin yo gemes 

gitu kan, tapi posisinya aku’nya sok 

dong ya risih. Hih…nggilani ngono 

ki lho.., dan gak hanya temen cewek, 

temen-temen cowokpun kadang kalo 

ketemu apalagi pas reunian gitu 

yaa...”Hai endut, masih gendut aja”, 

sambil nyubit-nyubit gitu rasanya 

risih tapi ya pas kuwi yo meh pie 

meneh, ya karena itu emang opo.. ya 

aku menganggapnya bahwa bukan 

sesuatu yang negatif tapi emang itu 

tanda kegembiraan gitu lho… 

Sering 

mendapat 

perlakuan 

yang tidak 

menyenangkan

Kegembiraan dari? Ya kegembiraan itu maksudnya tu yo 

seneng ketemu temen lama, jadi 
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mungkin ekspresinya mereka untuk 

mengungkapan itu gitu lho.. 

Kalo diejek secara 

verbal? 

Kalo diejek secara verbal, ee… ya 

ada sih pengalaman itu. Awal-

awalnya sih sakit ati juga maksude 

ya sapa sih yang nggak sakit 

misale“gendut..gendut..gendut..”gitu. 

Apa…ehm..maksudnya dulu sih 

sakit ati pas awal-awal jamannya 

SD. SD kelas berapa yaa… SD kelas 

empat apa ya.. He ehm, tu kan 

sempet sampe aku gak punya temen 

karna memang aku gendut itu kan, 

juga mungkin aku dianggep sama 

mereka aneh kali ya, jadinya 

mungkin ya sempet dijauhin gitu. 

Sakit hati pas awal-awal aja, cuma 

sekarang kan posisinya udah yang 

semakin gede, jadi mungkin karena 

banyak pikiran selain ke fisik, 

jadinya yo gak banyak terganggu sih 

dari situ. 

Sering diejek. 

Pernah merasa 

sakit hati. 

Pernah dijauhi 

teman karena 

obesitas. 

 

Emang sejak kapan 

sih kamu 

mengalami 

Kalo obes’nya sendiri tu mungkin, 

ehm…SD. Dari kecil tu aku udah 

gendut tapi katanya ibu sih gak 

Obesitas sejak 

kelas 5 SD. 
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kegemukan atau 

obesitas? 

gendut-gendut banget, gak terlalu 

gitu lho, istilahnya tu masih…masih 

enaklah untuk diliat. Dulu sih 

mungkin sekitar SMP kali ya.. SD 

masih langsing, eeh.. SD juga udah 

tapi ya mungkin sekitar kelas lima. 

Mulai kelas 5-6 SD ya, mulai awal-

awal itu lho pubertas itu kan nek 

mens gitu kan hormonnya jadi lebih 

meningkat, trus jadi kenapa… ehm, 

mungkin ya suka maem, segala 

macem. Jadinya ya tambah besar, 

tambah lebar kayak gitu. 

Emang ada 

anggota keluarga 

lain yang juga 

obes? 

He ehm, ada. Emang turunan. Jadi tu 

eyangku.. eyang kakung’ku 

meninggal itu dengan berat tubuhnya 

tuh katanya itu 120 atau berapa gitu. 

Dan, eee….Bapak tu juga. Emang 

ada faktor keturunan sih. 

Faktor genetik 

obesitas dari 

ayah. 

Bapak juga obes? Bapak obes, terutama sih 

dari…dari..gen’nya bapak sih yang 

memang apa ya… berpotensi banget 

untuk gendut. 

 

Adik? Adek nggak, adekku kan masih kelas 

2 SD, dia masih badannya kurus, 
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nggak suka maem. 

Pernah gak kamu 

mengonsumsi 

obat-obat 

pelangsing gitu? 

Konsumsi pernah Pernah 

mengonsumsi 

obat 

pelangsing. 

Kapan itu? Tempo 

kapan? 

Konsumsi…dulu-dulu jamannya 

SMP kelas berapa ya… kelas dua 

kayaknya, aku sempet datang ke 

mana.. Dokter Mul apa dokter siapa 

gitu yang emang dokter obes gitu 

kan, ya itu dulu disitu. Awalnya sih 

seneng banget, seminggu pertama tu 

turun saking deresnya tu sampe lima 

kilo kan, tapi setelah itu aku kesiksa, 

akhire ya diberhentikan. Gitu.. dan 

karena berhenti itu katanya di situ 

kan ada obat yang memang ada 

ketergantungan atau apa gitu loh, 

terus dari situ bukannya tambah kecil 

malah tambah besar, tambah suwi 

tambah gendut, gitu.. 

Ada usaha 

memperoleh 

tubuh ideal. 

Sekarang gak sama 

sekali? Udah gak 

mengonsumsi 

obat-obatan? 

Udah tidak.  
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Suatu saat bisa 

mengonsumsi lagi? 

Yaa.. mungkin kan.. kalo sekarang 

sedang tidak mengikuti obat-obatan 

diet atau obat apapun itu lah ya, yang 

untuk meluruhkan lemak atau apa 

gak ada, tapi kan mungkin suatu saat 

aku akan berubah pikir aku gak bisa 

kalau dengan keadaan yang selalu 

seperti ini gitu kan, karena ya itu tadi 

tuntutan di luar sana tu lebih ee… 

lebih ganas daripada kenyamanan 

diriku, jadinya ya mungkin yo bakal 

ada usaha ke sana. 

 

Berarti suatu saat 

anda merasa anda 

akan mengubah 

bentuk tubuh 

anda? 

Mungkin. Ada rencana 

untuk merubah 

bentuk tubuh 

Karena hanya 

faktor, 

ee…tuntutan ruang 

pekerjaan atau ada 

faktor lain? 

Ada faktor lain, mungkin lebih 

banyak X faktornya, misalnya faktor 

pekerjaan atau nanti ada pasangan 

juga kan yang memang harus…ya ga 

tau lah.. cuman kalau dari segi 

fisiknya juga sebenarnya ada niat 

juga untuk eee… kurus gitu, karna 

siapa sih yang gak mau terlihat lebih 

Belum 

memiliki niat 

penuh untuk 

merubah fisik. 
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menarik, gitu…tapi ya itu sampai 

sekarang pun niatnya juga masih 

setengah-setengah jadinya yo… ya 

itulah menunggu diriku bener-bener 

aware, sadar bahwa “Ayo dong, 

berubahlah!! ” gitu lho. 

Oke, saya rasa 

cukup. 

Terimakasih D. 

Iya, terima kasih.  
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Tabel 3.2 

Kategori Tema dan Aspek  Data 

Subjek III 

 

Tema Aspek 

Lebih dekat dengan ayah Psikologis 

Punya banyak teman Sosial 

Tidak punya pacar Sosial 

Terkadang merasa minder Psikologis 

Percaya diri dari segi kualitas diri Psikologis 

Gambaran tubuh ideal Fisik 

Merasa belum ideal Fisik 

Faktor fisik penting Moral 

Faktor  fisik bukan segalanya Moral 

Sikap tergantung dengan konsep diri Moral 

Ingin langsing dan mempercantik wajah Fisik 

Kesulitan mencari baju Fisik 

Menerima diri apa adanya Psikologis 

Mudah merasa lelah Fisik 

Kecemasan dalam hal memperoleh pekerjaan Moral 

Cemas dalam hal kesehatan Psikologis 

Ada keturunan diabetes Fisik 

Pola makan tidak teratur Fisik 

Pasrah kepada Tuhan Moral 

Tidak ada kesulitan dalam bersosialisasi Sosial 

Hambatan dalam relasi dengan lawan jenis Sosial 

Obesitas adalah hal yang buruk Moral 
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Merasa santai  Psikologis 

Mudah dikenali orang Sosial 

Merasa diterima oleh lingkungan Sosial 

Pernah merasa stres karena obesitas Psikologis 

Merasa nyaman Psikologis 

Tidak ada niat untuk diet Psikologis 

Sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan Sosial 

Pernah merasa sakit hati Psikologis 

Pernah dijauhi teman karena obesitas Sosial 

Kondisi obesitas Fisik 

Faktor genetik obesitas Fisik  

Usaha memperoleh tubuh ideal Psikologis  
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Tabel 3.3 

Hubungan Antar Aspek 

Subjek III 

 

Aspek Tema Data 

FISIK 

Gambaran tubuh 

ideal 

FD berusia 20 tahun dengan status 

mahasiswa. Latar belakang 

pendidikan FD adalah SMA. FD 

tinggal bersama dengan ibunya. 

Ayah FD bekerja di Jakarta dan 

hanya sesekali pulang ke rumah. 

Gambaran tubuh ideal bagi remaja 

putri menurut FD adalah langsing, 

tinggi, proporsional, dan enak 

dilihat. 

FD merasa bahwa dirinya belum 

termasuk dalam kriteria ideal secara 

fisik bagi remaja putri. 

FD memiliki keinginan untuk 

memiliki tubuh langsing dan 

mempercantik wajah agar tampak 

lebih menarik dalam bersosialisasi. 

Dengan kondisi obesitas yang ia 

alami, FD sering menemui kesulitan 

Merasa belum 

ideal 

Ingin langsing 

dan 

mempercantik 

wajah 

Kesulitan 

mencari baju 

Mudah merasa 

lelah 

Ada faktor 

genetik diabetes 

Pola makan tidak 

teratur 

Kondisi obesitas 

Faktor genetik 

obesitas 
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dalam hal mencari baju karena 

ukurannya yang extra large. 

Pengaruh yang FD rasakan dari segi 

fisik berkaitan dengan obesitas yang 

ia alami adalah mudah merasa lelah 

walaupun hanya melakukan sedikit 

aktivitas seperti naik tangga dari 

lantai 1 sampai 4 atau untuk 

berolahraga. 

Obesitas FD bermula saat FD 

mengalami pubertas dan sedang 

duduk di kelas 5-6 SD. Semenjak 

saat itu, FD mengaku memiliki nafsu 

makan yang tinggi sehingga 

tubuhnya semakin lama semakin  

gemuk. 

FD memiliki faktor genetik obesitas 

dan diabetes dari sang ayah. Ayah 

dan kakek FD mengalami obesitas, 

sedangkan nenek FD menderita 

diabetes. 

Pola makan FD tidak teratur, ia 

masih belum dapat menjaga apa 

yang ia makan dan belum dapat 

menghindari makanan yang 
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mengandung gula dan kolesterol 

tinggi. 

PSIKOLOGIS 

Lebih dekat 

dengan ayah 

FD memiliki hubungan yang baik 

dengan kedua orangtuanya, akan 

tetapi FD mengaku lebih merasa 

dekat dan nyaman dengan sang ayah 

sejak kecil dalam hal komunikasi. 

Apabila sedang bersama dengan 

wanita-wanita lain yang memiliki 

tubuh langsing, FD mengaku sering 

merasa minder dan kehilangan 

percaya diri akan tetapi FD 

kemudian akan berusaha mencari 

kelebihan dirinya dibanding orang 

tersebut seperti dalam hal kualitas 

diri masing-masing. 

FD menerima kondisi obesitas yang 

ia alami saat ini, selain itu FD juga 

merasa nyaman dan santai-santai 

saja dengan kondisinya tersebut. 

Belum ada niat untuk sungguh-

sungguh berdiet atau menjaga pola 

makannya, walaupun demikian FD 

sempat melakukan usaha seperti 

mengonsumsi obat pelangsing saat ia 

Terkadang 

merasa minder 

Percaya diri dari 

segi kualitas diri 

Menerima diri 

apa adanya 

Cemas dalam hal 

kesehatan 

Merasa santai 

Pernah stres 

karena obesitas 

Merasa nyaman 

Tidak ada niat 

untuk diet 

Pernah merasa 

sakit hati 

Usaha 

memperoleh 

tubuh ideal 



 

  177

duduk di kelas 2 SMP. Usaha FD 

memperoleh tubuh ideal dengan cara 

mengonsumsi obat pelangsing 

memamng membuahkan hasil 

dimana FD berhasil menurunkan 

berat badannya sebanyak 5 kilogram 

dalam waktu seminggu pertama, 

akan tetapi usaha tersebut hanya 

berlangsung dalam waktu singkat 

karena FD merasa tersiksa. 

FD mengaku bahwa ia sempat 

merasa stres dengan kondisi 

tubuhnya yang obesitas, terlebih 

dengan ejekan yang ia terima saat 

duduk di bangku sekolah sempat 

membuat FD merasa sakit hati, akan 

tetapi seiring dengan bertambahnya 

usia maka FD merasa bahwa faktor 

fisik bukanlah segalanya. 
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SOSIAL 

Punya banyak 

teman 

Dalam bersosialisasi dengan teman-

teman sebaya, FD mengatakan 

bahwa ia memiliki banyak teman 

baik itu di luar kampus maupun 

teman di luar kampus. FD 

mengatakan bahwa kondisi obesitas 

tidak menghambat dirinya untuk 

bergaul dengan teman-teman atau 

terjun dalam lingkungan masyarakat. 

Saat ini FD tidak mempunyai pacar. 

FD mengaku bahwa ia baru saja 

putus beberapa bulan yang lalu. 

Obesitas yang dialami oleh FD 

sering menimbulkan protes dari  

mantan-mantan pacar FD dulu, hal 

ini merupakan hambatan bagi FD 

dalam menjalin relasi dengan lawan 

jenis. 

Keuntungan yang FD dapatkan 

dengan kondisi obesitas adalah ia 

sempat menjadi ikon kelas saat 

duduk di kelas satu SMA dan 

menjadi lebih mudah dikenali di 

sekolah. Karena banyak orang yang 

Tidak punya 

pacar 

Tidak ada 

kesulitan dalam 

hal bersosialisasi 

Hambatan dalam 

relasi dengan 

lawan jenis 

Mudah dikenali 
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orang mengidentikan FD dengan tubuh 

gemuknya, maka FD menilai bahwa 

lingkungan menerima diri FD apa 

adanya. 

Semenjak kecil, FD sering menerima 

perlakuan yang tidak menyenangkan 

seperti dicubit-cubit, dicolek-colek, 

dan perut FD dibuat mainan. 

Perlakuan-perlakuan tersebut 

membuat FD merasa risih, akan 

tetapi lama kelamaan FD menilai 

bahwa itu tanda perhatian dari 

teman-teman terhadapnya. Selain 

perlakuan yang tidak menyenangkan, 

FD juga sering menerima ejekan 

seperti “gendut”. 

Saat FD masih duduk di bangku 

Sekolah Dasar, FD sempat dijauhi 

teman-temannya sampai FD tidak 

punya teman. Hal tersebut 

disebabkan karena bentuk tubuh FD 

dinilai aneh oleh teman-temannya. 

Merasa diterima 

oleh lingkungan 

Sering mendapat 

perlakuan yang 

tidak 

menyenangkan 

Pernah dijauhi 

teman karena 

obesitas 

MORAL 

Faktor fisik 

penting 

Menurut FD, faktor fisik bukanlah 

segalanya akan tetapi faktor fisik 

tetaplah hal yang penting bagi Faktor fisik 
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bukan segalanya seorang remaja putri karena masa 

remaja adalah masa pencarian jati 

diri dimana perlu pergaulan yang 

luas dan dengan fisik yang menarik 

atau ideal maka secara tidak 

langsung rasa percaya diri pun 

tumbuh dalam diri remaja putri 

tersebut. Bagaimana seorang remaja 

putri bersikap semua tergantung 

dengan persepsinya terhadap dirinya 

sendiri. FD mengatakan bahwa ada 

banyak remaja putri yang walaupun 

bertubuh ideal akan tetapi tidak 

sehebat dirinya dalam hal kerajinan 

dan kemampuan berbicara. 

FD merasa cemas akan mengalami 

kesulitan untuk memperoleh 

pekerjaan. Hal yang menjadi 

ketakutan dan kecemasan FD adalah 

dalam dunia kerja dibutuhkan orang-

orang yang gesit, lincah dan 

memiliki fisik prima, hal tersebut 

menjadi kendala tersendiri bagi FD. 

Sikap tergantung 

dari konsep diri 

Kecemasan 

dalam hal 

memperoleh 

pekerjaan 

Pasrah kepada 

Tuhan 

Obesitas adalah 

hal yang buruk 
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SKALA KONSEP DIRI RESPONDEN 
 

Nama  : EC 

Usia   : 21 tahun 

Pendidikan : S1 

 

Skala konsep diri yang ada di bawah ini menunjukkan penilaian 

anda terhadap diri anda sendiri terkait obesitas yang anda alami dengan 

pengalaman, perilaku, dan relasi sosial anda : 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Keterangan  : 

1 (Sangat Buruk) sampai dengan 10 (Sangat Baik)



SKALA KONSEP DIRI RESPONDEN 
 

Nama  : RR 

Usia   : 24 tahun 

Pendidikan : S1 

 

Skala konsep diri yang ada di bawah ini menunjukkan penilaian 

anda terhadap diri anda sendiri terkait obesitas yang anda alami dengan 

pengalaman, perilaku, dan relasi sosial anda : 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Keterangan  : 

1 (Sangat Buruk) sampai dengan 10 (Sangat Baik)



SKALA KONSEP DIRI RESPONDEN 
 

Nama  : FD 

Usia   : 20 tahun 

Pendidikan : SMA 

 

Skala konsep diri yang ada di bawah ini menunjukkan penilaian 

anda terhadap diri anda sendiri terkait obesitas yang anda alami dengan 

pengalaman, perilaku, dan relasi sosial anda : 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Keterangan  : 

1 (Sangat Buruk) sampai dengan 10 (Sangat Baik) 
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