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MOTTO

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.
(Al-Qur’an)

Better to feel how hard education is at this time,
rather than feel the bitterness of stupidity later. (NN)

Do the best and pray. Allah will take care of the rest. (NN)

There’s no limit of struggling. (NN)

Struggle that you do today is the single way
to build a better future. (NN)

It only takes a smile to hide a million tears. (NN)

If you do good, you do good for yourself. (Al-Isra’ -7)

For indeed, with hardship [will be] ease. ( Al-Insyirah-5)

Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
(Louis Hector Berlioz)
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Studi Fenomenologi Ideal Self Kulit Putih Pada Remaja Akhir

Intisari

Setiap kebudayaan memiliki seperangkat keyakinan umum tentang
feminitas dan kecantikan. Konstruksi sosial tentang cantik ideal
pada sebagian besar budaya terbangun ataskonsep kulit putih,
termasuk di Indonesia. Konsep cantik ini membuat banyak
perempuan berusaha melakukan berbagai perawatan kecantikan
kulit, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan berani mengambil
risiko tinggi. Pandangan umum tentang ‘kulit putih itu cantik’ dapat
mempengaruhi kalangan remaja akhir dalam membentuk konsep
tentang ideal self, khususnya terkait penampilan cantik yang
didambakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
pembentukan ideal self kalangan remaja akhir terkait kulit putih
sebagai pencapaian dari kecantikan. Penelitian ini dilakukan di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif fenomenologis. Teknik dalam
pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Partisipan dalam penelitian ini adalah 4 perempuan remaja akhir
yang memiliki perhatian lebih terhadap perawatan kulit.Hasil
penelitian menunjukkan partisipan memiliki paradigma berpikir
bahwa cantik lebih bersifat materialistis atau lebih terfokus pada
keberadaan fisik atau penampilan yang tampak estetik sesuai
dengan konstruksi estetika umum. Partisipan juga setuju dengan
pandangan bahwa cantik itu berkulit putih, serta menggunakan
konsep tersebut sebagai ideal self-nya. Aspek-aspek yang melandasi
konsep cantik pada partisipan meliputi: pendidikan, ekonomi,
budaya, sosial, dan media sebagai aspek yang paling berpengaruh.

Kata Kunci: Ideal Self, Konsep Kecantikan, KulitPutih, Perempuan,
Remaja Akhir
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A Phenomenological Study of White Skin as Ideal Self on Post-Adolescent

Abstract

Every culture has a set of general belief about feminism and beauty.
Social construction on the ideal beauty built in most culture relied
on white skin, as it is in Indonesia.This conception makes many
women strive for various skin beauty treatment, spend costly budget,
and bravely take high risks. For a group of post-adolescent,
particularly female, a conception of beauty obviously affects self
concept. A general view on ‘white skin is beautiful’ could have an
impact on a group of post-adolescents in shaping a conception on
ideal self, especially when it is related to a dreamed-wonderful
appearance. This research aimed at describing the formation of the
ideal self among a group os post adolesncent concerning white skin
as an achievement of beauty. This research was done in Special
Region of Yogyakarta by using qualitative-phenomenological
method. The technique of data collection used in this research was
observation, interview, and documentation. The participants were 4
post-adolescent females who paid more attention towards skin
treatment. The research result informed that the participants had a
paradigm of thought that yield a conception of beautiful beauty
which is materialistic or more focused on the existence of physic or
appearance with an aesthetic-look which suits the construction of
general aesthetic. The participants also agreed with a notion that
beauty is possessing white skin, and used such conception as their
ideal self. Several aspects underlying beauty according to the four
participants included: education, economy, culture, social and
media as the most influential aspect.

Key Words: Beauty Conception, Female, Ideal Self, Post-
Adolescent, White Skin.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita dalam kebudayaan manapun memang terikat dengan konsep

kecantikan. Hingga saat ini, yang berlaku secara global, kecantikan tidak bisa

lepas dari keindahan fisik atau tubuh. Bentuk tubuh yang ideal adalah langsing,

tidak memiliki lemak berlebihan pada bagian-bagian tubuh (proporsional), perut

datar, payudara kencang, pinggang berlekuk, dan pantat yang sintal, itulah acuan

dari pengertian cantik (Melliana, 2006). Menurut Yulianto (2007) mengatakan

bahwa idealisme kecantikan perempuan saat ini diidentikkan dengan kulit putih

atau wajah Indo. Dalam hal ini standar warna kulit bagi kecantikan perempuan

adalah kulit putih. Kulit putih dan cantik dianggap sebagai ras superior, sehingga

diidealkan sebagai definisi dan konstruksi feminitas, seksualitas, dan domestisitas

perempuan (Prabasmoro, 2003). Berdasarkan preliminary research yang

dilakukan kepada Dian, Dian juga mengakui usahanya untuk bisa lebih putih.

Berikut  pemaparan dari hasil preliminary research yang dilakukan kepada Dian:

“Aku slalu berusaha agar kulit aku bisa lebih putih, slama ini aku pakek
produk perawatan wajah dan tubuh yang serba ada extra whiteningnya,
aku juga gak mau terlalu sering keluar, kalau cuaca panas (preliminary
research, wawancara tanggal 08 Januari 2015)

Menurut Eric et al. (2008) memiliki kulit putih dianggap sebagai elemen

penting dalam membangun kecantikan bagi wanita di budaya Asia. Terkait hal ini,

negara-negara di Asia memang memiliki sejarah panjang yang menilai bahwa

memiliki kulit putih adalah kunci keindahan pribadi. Di Korea, kulit mulus seperti
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giok putih, mulus tanpa bekas luka telah disukai sejak dinasti pertama dalam

sejarah Korea (sejak Dinasti Joseon, 2333-SM). Di Jepang, wanita menggunakan

bedak tabur pemutih pada wajahnya sebagai suatu kewajiban moral sejak zaman

Dinasti Edo (Ashikari, 2010). Di Cina, wanita yang memiliki kulit seputih susu

adalah simbol dari kecantikan (China Daily, 2006). Bahkan di India, kulit putih

justru dianggap sebagai tanda kelas dan kasta serta asset (Leistikow, 2003).

Berdasarkan fakta tersebut, Isa dan Kramer (2003) berpendapat bahwa meskipun

terdapat variasi budaya di negara-negara Asia dan Eropa, keinginan untuk

memiliki kulit terang (putih-cerah) bersifat universal.

Fakta di atas juga memperkuat bahwa konsep kulit putih tidak muncul

semata-mata karena pengaruh kolonialisasi. Kulit putih sebagai kecantikan yang

ideal jelas mendahului kolonialisme dan pengenalan gagasan-gagasan kecantikan

dalam konsep Barat (Eric et al., 2008). Menurut Russell, (1996) Western-centrism

dan hegemoni budaya berinteraksi dengan ideologi Asia seperti Confucianisme

yang memperkuat konsep putih-cantik yang ideal. Maka konsep kecantikan Barat

dan Timur melebur, saling mempengaruhi dan memperkuat konsep yang telah ada

sebelumnya. Dikatakan demikian karena, budaya Barat dalam pengaruh

kolonialisme jelas lebih aktif dalam mengangkat konsep ‘kulit putih’ sebagai

kecantikan modern kontemporer sehingga basis-basis industri kecantikan di Eropa

agar terekspansi sampai Asia (Goon & Craven, 2003). Pendapat itu cukup kuat

karena pada kebudayaan yang tidak menjadikan kulit putih sebagai indikator

kecantikan tidak menjadi serangan ekspansi industri kecantikan Barat, seperti

negara-negara di Afrika. Oleh karena itu, ekspansi produk-produk pemutih dan
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layanan kecantikan kulit yang telah ada di Eropa lebih masuk ke Asia. Keinginan

untuk memiliki kulit putih juga diakui oleh Eka, Eka juga menambahkan bahwa

orang yang berkulit putih pasti cantik. Berikut  pemaparan dari hasil preliminary

research yang dilakukan kepada Eka:

“Aku sangat ingin memiliki kulit putih karena aku merasa orang yang
berkulit putih auranya keluar dan pastinya cantik. Aku juga gengsi sama
teman yang kulitnya lebih putih (preliminary research, wawancara tanggal
15 Januari 2015).

Setiap kebudayaan memang memiliki seperangkat keyakinan umum

tentang feminitas dan kecantikan (Katherine, 2005). Menurut Wood (1999) di

Amerika Serikat untuk menjadi feminim dan cantik seorang wanita harus

menarik, dan setidaknya memiliki beberapa sifat yaitu: hormat, tidak agresif,

emosional, melayani, peduli dengan orang lain, dan dapat membangun relasi.

Katherine (2005) menambahkan bahwa kecantikan adalah tentang bagaimana

membangun variasi dari budaya ke budaya seiring perubahan waktu.

Berdasarkan deskripsi di atas kecantikan memang sangat kompleks karena

banyak komponen yang harus saling dihubungkan untuk menilai atau mengukur

kecantikan wanita. Menurut Jefferson dan Stake (2009),  Secara psikis kecantikan

dapat dinilai dari kepribadian, kecerdasan, bahkan pengetahuan atau pendidikan.

Secara fisik, komponen kecantikan wanita dapat meliputi bentuk badan,

proporsionalitas tinggi dan berat badan, jenis dan warna rambut, susunan gigi,

bentuk bibir, rahang, bentuk hidung, bentuk mata dan alis, bentuk kaki dan

tangan, dan tentu saja yang paling terlihat adalah warna kulit. Keinginan untuk

memiliki dan memelihara kulit putih juga diakui oleh Eka, Eka juga
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menambahkan bahwa berkulit putih membuatnya lebih percaya diri. Berikut

pemaparan dari hasil preliminary research yang dilakukan kepada Eka:

“Aku kalo udah lebih putih baru bisa percaya diri, orang itu ya, kalo udah
putih pasti lebih kelihatan cantiknya Sekarang emang trendnya kulit putih,
dari jaman-kejaman coba aja perhatiin kalo yg ngehitamin kulit biar
exotis paling boomingnya bentar aja, tapi kalo trend kulit putih gak ada
habisnya, dari iklan aja sabun whitening, hand body whitening, facial
wash whitening, odol whitening, lulur whitening, roll on whitening, serba
whitening semuanya. Pacarku aja masih bilang aku kurang putih, ya aku
harus perawatan kulit biar bisa lebih cantik (preliminary research,
wawancara tanggal 15 Januari 2015).

Menurut Jefferson dan Stake (2009), telah banyak kritikus dan penulis

Barat yang menyalahkan media karena selalu tidak realistis dalam memvisualkan

wanita. Rata-rata wanita selalu divisualisasikan lebih tipis dan lebih tinggi dari

rata-rata, dan menjadikan wanita membandingkan diri melalui tokoh/artis di

media, dan mendorong mereka untuk mengikutinya, atau memiliki tubuh seperti

mereka. Perlahan-lahan hal ini tumbuh menjadi suatu keharusan yang harus

dicapai. Menurut Botta (dalam Jefferson & Stake, 2009) wanita lebih mudah

membandingkan diri antara bentuk tubuhnya dengan apa yang dikagumi banyak

orang di media (TV), khususnya terkait tubuh kurus dan kulit putih sebagai

kecantikan yang ideal. Hal ini membawa dampak negatif yang cukup besar karena

banyak wanita akhirnya tidak puas dengan diri atau tubuhnya sendiri.

Pada konteks penelitian ini, kulit putih juga merupakan salah satu ideal

self yang popular di kalangan wanita Indonesia pada umumnya karena pandangan

umum tentang konsep kecantikan juga mengacu pada warna kulit yang putih.

Dalam persepsi banyak orang, memiliki kulit putih itu cantik sehingga banyak

wanita yang berusaha melakukan berbagai perawatan kecantikan kulit,
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mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan berani mengambil risiko tinggi.

Menurut  Affandi, (2015) menyatakan bahwa kulit cantik itu adalah kulit yang

sehat, bukan harus putih. Fakta klinis tersebut jelas kurang didukung media,

karena perburuan wanita akan kulit putih telah berlangsung sejak dulu dan kini

telah menjadi industri media, serta menjadi salah satu pendongkrak pasar produk

kecantikan di Indonesia.

Menurut analisis market Spire Research and Consulting di Indonesia saat

ini semakin banyak bermunculan beragam  merk produk kecantikan, terutama

produk perawatan kulit, perawatan tubuh  dan produk body spa. Hal tersebut

kembali memberikan bukti bahwa perkembangan industri kecantikan beberapa

tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat baik. Menurut survey

Nielsen (2012) menjelaskan bahwa masyarakat di Asia Pasifik sudah sangat

memperhatikan kecantikan dan juga perawatan terhadap diri mereka. Hal tersebut

terlihat dari penjualan dan peningkatan value terhadap produk kecantikan dan

perawatan setiap negara yang memiliki nilai yang cukup baik. Salah satu negara

yang memilki pertumbuhan value yang cukup baik terhadap produk kecantikan

dan perawatan diri adalah Indonesia. Pada data tersebut dijelaskan lebih lanjut

bahwa produk skin care merupakan produk yang memilki nilai jual tertinggi di

Asia Pasific, terutama di negara Indonesia. Hal serupa juga dilakukan oleh Aloy,

berbagai usaha dilakukan oleh Aloy untuk perwatan kulit. Berikut  pemaparan

dari hasil preliminary research yang dilakukan kepada Aloy:

“Yang aku pengen bener – bener putih, jadi aku gak cukup puas dengan
produk-produk biasa, makanya aku ambil perawatan kulit khusus,
pengorbanannya cukup kuras kantong ukuran kita mahasiswa
(preliminary research, wawancara tanggal 23 Januari 2015).
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Sejak era 1980-an beberapa produsen kosmetik nasional telah fokus pada

produk kecantikan yang mengandung unsur whitening-nya. Sari Ayu dan Mustika

Ratu adalah dua produsen kosmetik nasional yang merambah pada produk

pemutih kuilt sejak era 1980-an sampai sekarang. Selain itu menjamurnya klinik

kecantikan yang mengusung market skin care juga turut memfasilitasi wanita

untuk tampil dengan memiliki kulit putih (Wiasti, 2011). Terkait hal tersebut,

untuk menjalani perawatan kulit, baik dengan menjadi pasien klinik kecantikan,

maupun secara individual dengan menggunakan produk kosmetik (whitening)

tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta dimungkinkan memiliki efek

samping yang kurang baik untuk jangka panjang. Berdasarkan preliminary

research yang dilakukan kepada Dian, Dian juga mengakui sering bingung terkait

biaya perawatan dan juga khawatir terhadap efek dari perawatan instan yang

dilakukannya. Berikut  pemaparan dari hasil preliminary research yang dilakukan

kepada Dian:

“Seringnya aku bingung sendiri nyiapin biaya untuk perawatan
selanjutnya, dan aku juga khawatir efek dari cara instan ini, takut tapi
terlanjur pengen. Asal ikut orang aja deh (preliminary research,
wawancara tanggal 08 Januari 2015)

Sebagian segmen market produk kosmetik (whitening) adalah kalangan

remaja akhir. Kalangan remaja akhir merupakan individu yang penuh gejolak

karena sedang mengalami perkembangan pada semua aspek untuk menuju masa

dewasa. Salah satu ciri paling menonjol dari masa remaja akhir adalah tercapai

keadaan sempurna bagi beberapa aspek dalam pertumbuhan dan

perkembangannya. Hal ini tercermin dalam keadaan fisik, psikis, emosi, dan

intelektual. Menurut Gesell dan Amatruda (dalam Pamela & Waruwu, 2006),
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perkembangan remaja akhir yang berusia 17-20 tahun lazimnya telah terdapat

keseimbangan fungsi fisiologis yang memungkinkan pribadi berkembang secara

positif sehingga bertingkah sesuai dengan tuntutan sosial, moral, dan intelektual.

Bagi kalangan remaja akhir, khususnya wanita, konsep cantik tentu

mempengaruhi konsep diri. Dikatakan demikian karena konsep diri merupakan

gambaran mental setiap individu yang terdiri dari segala pengetahuan tentang

dirinya, pengharapan dan penilaian tentang diri sendiri (Calhoun & Acocella,

1990). Pada masa remaja terjadi permasalahan seputar perubahan fisik. Hanya

sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini terkait fenomena

pencitraan media yang mampu menerapkan standar fisik yang ideal, karena

kecantikan dan ketampanan merupakan bagian provokasi produk industri dan jasa

yang dijadikan sebagai icon. Pandangan cantik dan tampan yang dipaparkan

media, adalah apabila seseorang terlihat berkulit putih, bentuk tubuh yang ideal,

hidung mancung, rambut yang indah, dan sebagainya. Inilah yang memengaruhi

konsep diri, khususnya bagi kalangan remaja akhir (Melliana, 2006).

Salah satu komponen konsep diri adalah ideal self, yang merupakan

interpretasi individu saat mengungkapkan keinginan dan aspirasiyang amat

pribadi sifatnya, berupa keinginan, dan sebagiannya bersifat keharusan. Allport

(1961) menjelaskan bahwa konsep diri yang ideal menunjukkan tujuan-tujuan

seseorang bagi masa depannya. Menurut Combs dan Soper (1957) menganggap

diri yang ideal sebagai jenis pribadi yang diinginkan atau diharapkan oleh

individu yang bersangkutan. Demikianlah, menjadi cantik adalah idaman
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mayoritas wanita, yang tentu saja setiap wanita memiliki ideal self tentang

penampilan dan kecantikan sesuai dengan idamannya.

Patterson (dalam Burn, 1993) telah memberikan uraian tentang konsep diri

dalam teori Rogers. Adapun konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah

self, sehingga dapat dipahami bahwa self merupakan satu-satunya struktur

kepribadian. Self inilah yang kemudian dibagi menjadi dua, yakni: real self dan

ideal self. Real Self adalah keadaan diri individu saat ini, sedangkan ideal self

adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau yang

ingin dicapainya. Diri yang ideal (ideal self) diperkenalkan sebagai ‘konsep diri’

yang paling disukai untuk dimiliki individu dan berfungsi untuk menempatkan

nilai tertinggi mengenai dirinya sendiri. Perhatian Rogers yang utama adalah

bagaimana organisme dan self dapat dibuat lebih kongruen/sebidang. Artinya ada

saat dimana self berada pada keadaan inkongruen, kongruensi self ditentukan oleh

kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental. Self yang kongruen adalah yang

mampu untuk menyamakan antara interpretasi dan persepsi “self I” dan “self me”

sesuai dengan realitas dan interpretasi self yang lain. Semakin lebar

ketidaksebidangan ini, maka semakin besar pula penderitaan yang dirasakan oleh

individu  dan bahkan jika tidak mampu,  maka akan terjadi inkongruensi atau mal-

adjustment/ neurosis. Bila seseorang, antara self conceptnya dengan organisme

mengalami keterpaduan, maka hubungan itu disebut kongruen (cocok) tapi bila

yang terjadi sebaliknya, maka disebut inkongruen (tidak cocok). Kesenjangan

antara real self dengan ideal self dapat menimbulkan dampak secara psikologis,

yang bisa menimbukan kecemasan, merasa terancam, defensive dan berpikir kaku.
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Menurut Rogers (dalam Connell, 2004) real self ditempatkan sebagai suatu

penilaian fisik, suatu kebutuhan fundamental, dalam sistemnya tentang

kepribadian: memeliharakan, mengaktualisasikan, dan meningkatkan semua segi

individu. Sehingga seseorang yang sudah mengetahui sisi fisik dan mental akan

menghasilkan kesimpulan puas atau tidak pada individu terhadap dirinya secara

holistik (lahir dan bathin). Menurut Zulkifli (2009). Masa remaja akhir adalah

masa pembentukan ideal self atau dengan istilah yang lebih umum adalah ‘jati

diri’, sehingga sangat mudah terpengaruh banyak hal. Kalangan remaja akhir

sangat responsif dalam menyaring berbagai pengetahuan dan mulai memiliki

pemahaman tentang bagaimana pandangan banyak orang tentang aspek-aspek dan

nilai-nilai dalam kehidupan sosial, baik interaksi langsung dalam sosial maupun

interaksi dengan berbagai media telekomunikasi dan komunikasi. Dengan

demikian pandangan umum tentang konsep ‘kulit putih itu cantik’ yang berlaku di

masyarakat dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang tentu saja akan

mempengaruhi kalangan remaja akhir dalam membentuk konsep tentang ideal

self, khususnya terkait penampilan cantik yang didambakan.

Kondisi remaja akhir pada penelitian ini,  karakteristiknya mereka sudah

mengenal kelemahan fisiknya yaitu mengidamkan kulit putih sebab berdasarkan

penelitian sebelumnya remaja akhir 92% sudah mengetahui kekurangan dan

kelebihan misalkan hidung pesek kulit gelap, dan gemuk atau langsing sehingga

mereka mampu menjawab persoalan kekurangan fisik. Jika belum mengenal

kemampuan dirinya sendiri tentu akan menjadi masalah untuk perkembangan

selanjutnya ( masa dewasa atau sampai tua sekalipun) sehingga perawatan wajah
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dan tubuh (kosmetika) menjadi rutinitas (Barlow, 2012). Mengingat definisi Ideal

Self itu sendiri adalah dorongan untuk memenuhi suatu hal yang dinilai kurang

untuk bisa diterima masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya (Shaw et al.,

2004) .

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini

akan menganalisis tentang bagaimana kulit putih dapat menjadi ideal self bagi

wanita kalangan remaja akhir dalam hal berusaha menjadi cantik. Oleh karena itu

banyak aspek yang akan dikaitkan, mulai dari dampak media, pergaulan di

masyarakat atau kelompok sosial yang memberikan pengaruh, serta aspek-aspek

lain. Kemudian dibahas pula bagaimana pertimbangan risiko untuk mencapainya,

baik dari segi kemampuan ekonomi maupun risiko efek samping dari perawatan

kulit, baik di klinik kecantikan maupun dengan produk kosmetik yang beredar di

pasaran.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan di atas, maka yang

menjadi rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses

pembentukan konsep ‘kulit putih itu cantik’ sebagai ideal self di kalangan remaja

akhir (wanita) serta bagaimana pertimbangan risiko untuk mewujudkannya.

Meskipun kulit sehat bukan berarti harus putih, namun kecenderungan wanita

mendambakan ‘kulit putih’ agar cantik cukup tinggi di Indonesia, dinamika inilah

yang akan dianalisis secara mendalam.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

mendeskripsikan proses pembentukan konsep ‘kulit putih itu cantik’ sebagai ideal

self pada wanita kalangan remaja akhir, serta untuk mendeskripsikan

pertimbangan risiko yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkannya. Dengan

demikian akan diketahui apa saja aspek-aspek yang menjadi landasan dalam

pembentukan konsep cantik yang ideal (ideal self), apa saja risiko yang telah

dipertimbangkan, dan bagaimana seluruh aspek tersebut dapat mempengaruhi

kehidupan wanita kalangan remaja akhir.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat yang akan berguna bagi ilmu

pengetahuan (teoritis) maupun secara praktis. Menurut Gulo (2002), yang

dimaksud dengan manfaat praktis adalah manfaat yang langsung dapat dirasakan

setelah penelitian ini dilakukan, sedangkan manfaat teoritis lebih mengacu pada

dedikasi penulis terhadap ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan

terhadap akademisi, khususnya di bidang psikologi klinis dan

psikologi sosial maupun psikologi perkembangan, sehingga dapat

menambah referensi literatur tentang kulit putih sebagai ideal self di

kalangan wanita masa remaja akhir. Penelitian ini juga diharapkan
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dapat memberikan informasi terkait kecantikan dan konsep cantik

wanita Indonesia serta bermanfa’at juga bagi peneliti lain yang ingin

melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis (langsung) bagi kalangan

remaja akhir dan bagi peneliti.

a. Bagi kalangan remaja akhir, hasil penelitian ini dapat menambah

pengetahuan terkait problematika ideal self yang berhubungan

dengan dorongan memiliki kulit putih serta hubungannya dengan

konsep kecantikan.

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman

penelitian berkaitan dengan kulit putih sebagai ideal self dan

konsep kecantikan di kalangan remaja akhir.

E. Keaslian Penelitian

Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait kecantikan, khususnya

tinjauan aspek psikologis dari warna kulit bagi wanita dalam suatu lingkungan

dan budaya tertentu. Dalam hal ini, konsep tentang kecantikan wanita memang

tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban suatu bangsa, dan seiring

kemajuan zaman, konsep tersebut saling melebur bersamaan dengan

perkembangan media teknologi informasi dan komunikasi. Demikianlah penulis

menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema atau objek

kajian yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:
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1. Penelitian yang dilakukan Ashikari (2010) berjudul, “The Memory of

The Women’s White Faces: Japaneseness and The Ideal Image of

Women.” Penelitian ini merupakan studi literatur dengan metode

kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep

kecantikan wanita Jepang digeneralisasikan dan menjadi standar

moralitas yang nasionalis sebagai salah satu langkah dalam Restorasi

Meiji. Pada intinya, wanita Jepang dimodernisasi berdasarkan budaya

lama dan perpaduan dengan budaya Barat. Di depan publik atau

dalam aktivitas keseharian mereka diharuskan memakai kimono

dengan wajah dilumuri bedak pemutih sebagai simbol dan tradisi

budaya asli yang harus dijunjung. Hasil penelitian ini adalah

deskripsi tentang mengapa kulit putih harus menjadi representasi dari

citra diri yang ideal khususnya wanita kalangan menengah yang

mewakili tradisi dan kebudayaan nasional, sebagai proyek nasionalis

Jepang.

2. Penelitian yang dilakukan Eric et al (2008), berjudul “Skin Lightening

and Beauty in Four Asian Cultures.” Penelitian ini merupakan

pengkajian media dengan data literatur yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini membandingkan bagaimana ‘whiteness’ atau memiliki

kulit putih menjadi elemen penting dalam membentuk kecantikan

wanita di negara-negara Asia, yaitu: India, Cina, Jepang, dan Korea.

Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang bagaimana sejarah

tentang ‘kulit putih itu cantik’ telah menjadi akar dari kebudayaan di
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empat negara Asia tersebut, serta bagaimana pada era kolonial

konsep tersebut dapat berkembang sampai dewasa ini menjadi

komoditas industri. Berdasarkan deskripsi dalam pembahasan,

diketahuilah bahwa memiliki ‘kulit putih’ sudah menjadi dambaan

wanita sejak jauh sebelum era kolonial, sehingga tidak dapat

dibenarkan apabila konsep cantik itu putih merupakan imbas dari

kebudayaan Barat.

3. Penelitian yang dilakukan Jefferson dan Stake (2009) berjudul,

“Appearance Self-Attitudes of African American and European

American Women: Media Comparisons and Internalization of Beauty

Ideal.” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan

mengambil 80 wanita Afrika Amerika (AA) dan 89 wanita Eropa

Amerika (EA). Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan

kepuasan antara citra tubuh serta kepuasan diri terhadap tubuhnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif

dengan mengukur berbagai aspek yang menjadi masalah dalam

memandang kecantikan yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa wanita EA lebih memiliki masalah yang tinggi tentang

kecantikan yang ideal, khususnya terkait berat badan. Kemudian ada

hubungan yang signifikan antara standar kecantikan yang

diasosiasiakan di media dengan penerimaan diri. Pada kedua

kelompok wanita (AA dan EA) mayoritas memiliki masalah yang
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sama, yakni ketidakpuasan atas tubuh, yang disebabkan oleh

kampanye kecantikan di berbagai media massa.

4. Penelitian yang dilakukan James (2014) berjudul, “Society’s

Influence on the Perception of Beauty.” Penelitian sejenis kajian

media, namun bersifat kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil

dari banyak sumber literatur atau dari hasil penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kecantikan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara sesuai dengan

konteks waktu dan budaya yang sangat dipengaruhi oleh media. Hal

ini dikarenakan media mampu membentuk persepsi kepada

masyarakat, khususnya tentang keindahan atau kecantikan, dan

wanita selalu merasa gelisah tentang penampilan mereka. Dengan

demikian, masyarakat selalu memiliki standar yang tinggi untuk

kecantikan, media memberikan persepsi, baik melalui iklan, film, dan

berbagai bentuk tayangan, dan hal ini menyebabkan wanita tidak

pernah puas dengan penampilan mereka sehingga selalu mengikuti

standar kecantikan yang ditampilkan oleh media. Artinya masyarakat

telah dikondisikan sehingga wanita harus berpikir bahwa

ketidaksempurnaan apa pun adalah kelemahan utama yang harus

diubah, dan jika tidak diubah, mereka tidak indah.

5. Raskin (2001) dalam penelitiannya yang berjudul, ”Perceptions of

and Preferences for Skin Color, Black Racial Identity, and Self-

Esteem Among African Americans.” Penelitian ini menggunakan
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metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji peran warna kulit

(terang-gelap), karena berkaitan dengan teori perkembangan identitas

ras dan harga diri. Penelitian ini dilakukan pada 113 Mahasiswa

Afrika Amerika (AA) dari berbagai warna kulit. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memilih wanra rata-rata

(tengah) daripada menunjukkan preferensi diri untuk warna kulit

terang atau warna kulit gelap. Ditemukan pula ada hubungan yang

signifikan antara persepsi perorangan dan preferensi untuknya atau

warna kulitnya dan warna kulit ideal oleh orang lain (seperti lawan

jenis, dan keluarga). Ditemukanlah bahwa warna kulit yang lebih

terang berhubungan positif dengan tingkat yang lebih tinggi terkait

identitas rasial pada masyarakat Amerika.

6. Bryant (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “The Beauty Ideal:

The Effects of European Standards of Beauty on Black Woman.”

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan metode eksperimen

yang bertujuan untuk menguji efek dari standar kecantikan Eropa

yang identik dengan warna kulit cerah terhadap wanita kulit hitam

berdasarkan literatur dan hasil penelitian dari para ahli. Penelitian ini

menjelaskan bahwa standar kecantikan Eropa memiliki pengaruh

yang buruk terhadap wanita kulit hitam. Para wanita kulit hitam

menjadi tertekan dan merasa terdistorsi atau merasa jauh dari konsep

cantik ala Eropa tersebut. Sehingga para wanita kulit hitam

mengalami kebencian akan dirinya sendiri hingga berakhir pada
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depresi. Ditemukan pula fakta lain bahwa keluarga, sistem

pendidikan bahkan media memiliki peranan penting dalam

menanamkan konsep kecantikan ala Eropa tersebut kepada pada

wanita kulit hitam. Persepsi diri dibentuk dari ketika para wanita ini

anak-anak hingga masa remaja. Ketika dirinya dan masyarakat

menyadari bahwa secara fisiologi seorang wanita kulit hitam tidak

dapat menerapkan standar kecantikan Eropa, serta pandangan bahwa

wanita kulit hitam jauh dari estetik, maka terjadi diskriminalisasi

terhadap para wanita kulit hitam.

7. Penelitian Saltberg dan Chrisler (1995) berjudul, “Beauty Is The

Beast: Psychological Effects of the Pursuit of the Perfect Female

Body.” Penelitian ini merupakan kajian media dan literatur dengan

pendekatan kualitatif. Objek kajian dalam penelitian ini adalah tubuh

perempuan yang ideal atau sempurna, dalam variasi budaya dan

perubahan dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh rasisme dalam

masyarakat Barat (Eropa dan Amerika). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai tubuh yang ideal dan

kecantikan, wanita kalangan pekerja telah berjuang keras meskipun

pada akhirnya banyak yang gagal dan mendapati kekecewaan.

Adapun bentuk perjuangan kalangan wanita pekerja dalam mencapai

tubuh yang ideal antara lain: menahan sakit fisik dalam menjalani

metode kecantikan, mengalami masalah kesehatan, harus menjalani

prosedur medis, mengeluarkan biaya untuk produk kecantikan,
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pengorbanan waktu dan usaha, dan psikisnya mengalami banyak

dampak negatif. Kemudian konsekuensi yang harus diterima oleh

kalangan wanita yang gagal mencapai tubuh yang ideal antara lain:

dikucilkan, diskriminasi dalam perekrutan dan promosi jabatan,

bahkan dipecat.

8. Penelitian Firth et al (2000) berjudul, “The Construction of Beauty: A

Cross-Cultural Analysis of Women’s Magazine Advertising.”

Penelitian ini adalah pengkajian media yang menganalisis isi iklan di

Singapura, Taiwan, dan Amerika Serikat, untuk membandingkan

bagaimana kecantikan dikodekan di tiga negara tersebut. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, yakni

terhadap iklan-iklan yang berkaitan dengan fashion dan kecantikan

wanita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Taiwan dan

Singapura, iklan terkait kecantikan lebih didominasi dengan produk

kosmetik dan kecantikan wajah, sedangkan di Amerika Serikat lebih

didominasi oleh fashion atau pakaian. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa konsep kecantikan wanita Amerika Serikat lebih dibangun

dalam hal tubuh, sedangkan Singapura dan Taiwan lebih pada

kecantikan wajah.

9. Penelitian Saraswati (2010) berjudul, “Cosmopolitan Whiteness: The

Effect and Affects of Skin-Whitening Advertisements in a

Transnational Women’s Magazine in Indonesia.” Penelitian ini

merupakan kajian media pada Majalah Cosmo Indonesia. Masalah
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yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pencapaian

untuk memiliki kulit putih dalam sudut pandang kalangan pembaca

majalah Cosmo Indonesia, khususnya kalangan wanita. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memiliki kulit

putih bagi kalangan wanita pembaca majalah Cosmo Indonesia tidak

untuk menyamakan diri, atau menginginkan warna kulit seperti orang

Eropa. Selain itu, berbagai produk pemutih kulit di Indonesia versi

Cosmopolitan berbeda dengan produk yang ditawarkan di Amerika.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keinginan

wanita Indonesia untuk memiliki kulit putih tidak mengacu pada kulit

Putih Amerika. Keinginan wanita untuk memiliki kulit putih tidak

bisa selalu disandarkan pada masalah rasialis atau disnasionalisasi,

tetapi menjadi fenomena yang transnasionalis.

10. Penelitian Shankar (2007), “Fair Skin in South Asia: an Obsession?”

Penelitian ini merupakan bentuk kajian budaya dan media terkait

kolonialisme, ras (terkait kuilt putih dan hitam) di Asia Selatan. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa untuk sebagian besar Asia Selatan

yang pernah dijajah Inggris selama dua abad, telah tertanam penilaian

publik bahwa ‘ras putih’ adalah penguasa dan ‘gelap’ atau pribumi

adalah jajahan. Kolonial warisan di Asia Selatan inilah menjadi

faktor penyumbang terbesar untuk keyakinan bahwa putih adalah

kuat dan putih adalah indah. Adapun berbagai faktor yang ditemukan

antara lain: pengaruh Inggris dan Amerika, ketidak-adilan dalam
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masyarakat Asia Selatan, gencaran iklan oleh produsen krim pemutih,

kekuatan media iklan, promosi tentang tubuh yang ideal di berbagai

media.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang relevan di atas, peneliti

menyadari bahwa kajian tentang kecantikan yang ideal dan warna kulit bukanlah

yang pertama kali dilakukan. Namun, penelitian dengan judul sebagaimana halnya

penulis hendak teliti, sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian

dengan judul yang sama. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara penelitian

yang hendak dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti

dari segi  judul, metode penelitian, maupun partisipan dan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan Ashikari (2010) mengangkat tema tentang ideal

image wanita Jepang, menerapkan teori-teori studi budaya (cultural study) Kasus

yang diangkat tentang problematika konsep kecantikan wanita Jepang yang

diberlakukan pada saat Restorasi Meiji. Metode yang digunakan adalah studi

literatur dengan pendekatan deskriptif. Kemudian Eric et al. (2008) juga

merupakan studi literatur dengan fokus kajiannya adalah perbandingan konsep

kulit putih di empat Negara Asia, yakni: India, Cina, Jepang, dan Korea.

Perbandingan konsep tersebut dikaitkan pula dengan sejarah perkembangan

masing-masing Negara, dan pengaruh kolonialisme. Saltberg dan Chrisler (1995)

juga melakukan pengkajian media terkait dampaknya bagi persepsi tubuh ideal

wanita, yang dikaitkan dengan teori rasisme dan terkait dunia kerja. Demikianlah

Penelitian Eric et al., Ashikari, Saltberg dan Chrisler memiliki persamaan dalam

pendekatan, namun berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan



21

fenomenologi dengan data langsung yang digali dari partisipan penelitian.

Jefferson dan Stake (2009) mengangkat permasalahan wanita Afrika Amerika

(AA) dan Eropa Amerika (EA) terkait permasalahan kepuasan citra tubuh. Metode

yang digunakan kuantitatif dengan partisipan sebanyak 80 (AA) dan 89 (EA).

Penelitian Jefferson dan Stake berbeda dengan penelitian ini dari segi

metodologinya, dan menggunakan partisipan yang lebih banyak.

James (2014) melakukan penelitian secara kualitatif, namun menerapkan

pendekatan teori kajian media. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur dan

iklan produk kecantikan di berbagai media massa. Penelitian James berbeda dari

penelitian ini ditinjau dari segi pendekatan, data yang digunakan, meskipun sama-

sama kualitatif. Raskin (2001) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

responden 113 mahasiswa Afrika Amerika (AA). Penelitian Raskin memiliki

kedekatan dengan Jefferson dan Stake, sehingga berbeda dengan penelitian ini

ditinjau dari metodologi dan pendekatannya. Bryant (2011) menerapkan studi

literature dalam penelitiannya yang mendeskripsikan persepsi diri wanita kulit

hitam. Merupakan kajian kualitatif yang mendeskripsikan dampak standar

kecantikan Eropa bagi wanita kulit hitam. Meskipun menggunakan pendekatan

kualitatif, tetapi memiliki perbedaan tema dan sumber data dengan penelitian ini.

Firth et al. (2000) menerapkan kajian media dengan melakukan content

analysis pada iklan kecantikan di Singapura, Taiwan, dan Amerika. Meskipun

sama-sama penelitian kualitatif, tetapi berbeda dengan penelitian ini karena teknik

analisis dan data yang digunakan berbeda. Saraswati (2010) juga merupakan

kajian media, dengan metode kualitatif, namun sumber datanya adalah kalangan
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tertentu (pembaca Majalah Cosmo Indonesia). Kemudian Shankar (2007) adalah

kajian budaya dan media dengan sentuhan sejarah kolonialisme dan rasisme. Data

yang digunakan berupa literature sejarah, sehingga berbeda jauh dengan penelitian

ini.

Meskipun penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas memiliki

perbedaan dengan penelitian ini namun memiliki relevansi terkait teori-teori yang

berhubungan dengan konsep diri, kulit putih dan kecantikan wanita, dampak

iklan di media terhadap penerimaan diri, dan lain sebagainya. Kemudian, teknik

analisis dan penerapan teori-teori dalam penelitian ini memiliki kedekatan seperti

yang dilakukan Firth et al. (2000), James (2014), dan Ashikari (2010). Secara

ringkas, kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang

telah dipaparkan di atas adalah penggalian data secara mendalam kepada

partisipan dan menerapkan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini data

digali dengan wawancara mendalam sehingga lebih autentik, relevan, dan

kontekstual dengan problematika kulit putih sebagai acuan ‘cantik’ dan perburuan

ideal self di kalangan remaja Indonesia dewasa ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Empat partisipan dalam penelitian ini merupakan mahasiswi remaja akhir

yang memiliki kulit putih, menjadikan kulit putih sebagai ideal self kecantikan,

dan memiliki permasalahan terkait proses memutihkan kulit, merawat kulit, serta

berbagai pertimbangan risiko dan dampaknya. Partisipan pertama Dian, kuliah

sambil bekerja supaya dapat membiayai perawatan kulitnya dan menjadikan kulit

putih sebagai ideal self karena dalam pandanganya kulit putih itu cantik, menarik,

dan banyak kelebihan lain. Partisipan kedua, Vica yang mewarisi genetis Cina

dari ibunya, dan merasa kulitnya putih pucat, sehingga pergolakan untuk memiliki

kulit putih berseri merupakan usaha yang intensif. Partisipan ketiga, Eka

mengakui bahwa untuk dikatakan cantik,  kulit harus putih dan mulus seperti

pandangan banyak orang. Partisipan ingin putih supaya disebut cantik dan

menjadikan kulit putih sebagai ideal self. Sedangkan partisipan keempat, Aloy

juga berpandangan bahwa cantik itu harus putih. Cantik harus berkulit putih itu

terpengaruh dari dunia pendidikan partisipan.

Persamaan lainnya adalah terkait kulit putih sebagai ideal self kecantikan,

tidak ada partisipan yang menolak pandangan bahwa cantik itu berkulit putih, atau

sebaliknya; kulit putih itu cantik. Partisipan 1 setuju dan menyatakan bahwa kulit

putih merupakan ideal self dalam kecantikan. Partisipan 2 memandang kulit

cantik itu harus terawat, sehat dan cerah (putih berseri), kulit putih dan cantik

tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi pandangan umumdan menjadikan
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kulit putih sebagai ideal self partisipan. Partisipan 3 memandang kulit yang cantik

adalah kulit yang mulus, putih, cerah, enak dilihat, sehat dan segar dan partisipan

menjadikan kulit putih sebagai ideal self karena merasa senang memiliki kulit

putih. Partisipan 4 juga menyatakan bahwa kulit yang putih dan segar adalah kulit

yang dan kulit putih memang menjadi ideal self partisipan.

Ditemukan perbedaan dari pernyataan-pernyataan ke-empat partisipan di

atas, ditemukanlah dua perbedaan dalam pembentukan kulit putih sebagai ideal

self partisipan. Partisipan 1,2, dan 3 menjadikan kulit putih sebagai ideal self

berdasarkan dorongan diri yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri, seperti

media, lingkungan sosial, dan pergaulan. Namun ke-tiga partisipan tersebut hanya

memiliki motif dari dalam diri untuk memiliki predikat cantik, merasa senang

dinilai cantik, dan berbagai hal positif dari pandangan orang lain. Jadi motif itulah

yang melandasi mereka untuk memiliki kulit putih. Sedangkan partisipan 4

menjadikan kulit putih sebagai ideal self kecantikan karena persepsi partisipan

bahwa dunia kerja yang akan dia hadapi nanti mengutamakan penampilan,

kecantikan, dan hal-hal fisik lain yang bagi pandangan publik ‘cantik.’ Dengan

kata lain, partisipan 4 lebih menjadikan dunia kerja sebagai referensi

pembentukan ideal self kecantikan-nya. Jadi ada perbedaan konsepsi dalam

pembentukan ideal self kecantikan antara partisipan 1,2,3 dan partisipan 4;

meskipun semua partisipan terpengaruh hal-hal di luar diri terkait pembentukan

ideal self mereka dalam hal kecantikan.

Kemudian terkait aspek-aspek yang melandasi kecantikan pada ke-empat

partisipan dapat ditarik benang merah bahwa aspek-aspeknya meliputi;
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pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, dan media. Meskipun demikian, aspek yang

paling berpengaruh adalah media, yang tentu saja berhubungan erat dengan

teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, masing-

masing partisipan memang memiliki alasan yang berbeda tentang keinginan

memiliki kulit putih, namun semuanya tidak lepas dari pengaruh media,

khususnya media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan sebagainya.

Dari hasil wawancara dengan ke-empat partisipan dalam penelitian ini,

ditemukan pula bahwa dalam upaya untuk memiliki kulit putih, mempertahankan

kulit agar tetap putih berseri, serta selalu sehat. Dalam hal ini, tidak ada satu pun

partisipan yang mengesampingkan kesehatan kulit, sehingga para partisipan

memiliki pertimbangan risiko dalam memilih kosmetik, terapi, dan berbagai hal

seputar memutihkan kulit. Adapun dampak psikologis yang dialami ke-empat

partisipan dalam penelitian ini, secara umum juga sama, yaitu: kekhawatiran

berlebihan dengan kulitnya, dan merasa tertekan ketika kulitnya bermasalah.

Meskipun demikian ke-empat partisipan merasa biasa saja dengan dampak yang

sering dialaminya. Dan tetap menjadikan kulit putih cerah sebagai ideal self.

Semua partisipan terus berupaya untuk mempertahankan atau memiliki kulit putih

berseri, agar tampil cantik dan sesuai dengan ideal self mereka dalam hal

kecantikan. Hal ini karena kulit putih memberikan banyak hal positif bagi para

partisipan, seperti lebih percaya diri, lebih bersemangat menjalani aktivitas, dan

merasa cantik. Demikianlah, ke-empat partisipan dalam penelitian ini terbukti

menjadikan kulit putih sebagai barometer kecantikan, dan tentu saja
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menjadikannya sebagai ideal self dalam hal kecantikan, yang artinya kulit putih

juga mempengaruhi dalam konstruksi konsep diri para partisipan.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun, peneliti mencoba

memberikan saran yang didasarkan dari hasil penelitian kepada:

1. Partisipan

Tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan perempuan untuk tampil ideal

memang cukup beragam. Namun, pemenuhan tersebut jika menjadi berlebihan

dan tanpa dilandasi perhitungan yang matang akan berdampak pada segi

kehidupan lain. Keinginan untuk mendapatkan kecantikan sesuai dengan

konsep ideal bukanlah hal yang salah, namun diperlukan batasan-batasan agar

partisipan tidak terjerumus kedalam keinginan yang berlebihan untuk terlihat

putih, sehingga mengesampingkan dampak buruk dan hal-hal negatif lainnya.

Salah satunya dengan cara membuat daftar prioritas kebutuhan. Oleh karena itu

kepada ke-empat partisipan untuk dapat membuat prioritas kebutuhan, antara

kebutuhan yang bersifat primer dan sekunder. Terkait dengan upaya untuk

memiliki kulit putih, partisipan diharapkan untuk dapat memperhitungkan

segala sesuatu, misalnya adalah biaya atau dana yang dikeluarkan untuk

memenuhi ideal self tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian

hari.
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2. Masyarakat

Masyarakat merupakan konstruksi kehidupan sosial yang sangat

penting dalam membentuk seorang individu. Begitu pula para partisipan yang

menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Partisipan tentu saja mempunyai

keinginan untuk dapat merasakan kehidupan sosial yang nyaman dan layak.

Oleh karena itu, kepada masyarakat luas, khususnya di sekitar tempat tinggal

partisipan, dapat berfikiran terbuka dan tidak menjustifikasi individu dalam

penampilan fisik maupun kesehariannya, agar tidak menimbulkan perpsektif

yang keliru bagi tiap individu dalam upayanya menjadi bagian dari anggota

masyarakat.

3. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengamati banyak hal

yang menarik lainnya yang dapat diangkat menjadi pertanyaan penelitian

selanjutnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyempurnakan,

mengembangkan, dan memperkaya bahasan dengan tema konsep ideal yang

dapat ditinjau dari sudut pandang lain. Kemudian tidak menutup kemungkinan

untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam proses

pengambilan data serta mengkaitkan dengan variabel lain agar hasil yang

diperoleh dapat memperkaya literatur dalam keilmuan psikologi.
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Lampiran 1.

PANDUAN PENGUMPULAN DATA

No Pertanyaan Wawancara Tujuan

1 Salam pembuka Membuka sesi wawancara

2 Identitas diri partisipan Memperoleh keterangan data diri

- Latar belakang keluarga

partisipan

Mendapat gambaran tentang keluarga

- Latar belakang pendidikan

partisipan

Mendapat informasi tentang

pendidikan

3 Ideal Self partisipan Mengetahui seperti apa ideal self dalam

pandangan partisipan, dan seperti apa

ideal self yang didamkan partisipan

- Apa saja usaha/upaya

partisipan untuk mewujudkan

ideal self-nya?

Mengetahui upaya apa saja yang telah

dilakukan untuk mewujudkan ideal self

- Apakah keluarga

mempengaruhi partisipan

dalam pembentukan ideal self?

Mengetahui seberapa besar peran orang

tua mempengaruhi pembentukan ideal

self partisipan.

- Apakah teman sebaya

mempengaruhi partisipan

dalam pembentukan ideal self?

Mengetahui peran teman sebaya dalam

pembentukan ideal self.

- Apakah masyarakat

mempengaruhi partisipan

dalam pembentukan ideal self?

Mengetahui peran masyarakat dalam

pembentukan ideal self.

- Apakah pendidikan partisipan

mempengaruhi pembentukan

ideal self?

Mengetahui sejauh mana pendidikan

dapat mempengaruhi pembentukan

ideal self.

- Apakah status sosial ekonomi

mempengaruhi partisipan

dalam pembentukan ideal self?

Mengetahui pengaruh status sosial

ekonomi terhadap pembentukan ideal

self.
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4 Konsep kecantikan dan

aspek-aspeknya dalam

kerangka pikir partisipan.

Mengetahui bagaimana partisipan

memahami dan mendefinisikan

kecantikan.

- Bagaimana partisipan

mendefinisikan istilah

‘kecantikan’

Mengetahui definisi ‘kecantikan’

menurut partisipan.

- Apa saja yang menjadi aspek-

aspek dalam kecantikan

Mengetahui pandangan partisipan

tentang hal-hal yang menjadi barometer

‘kecantikan.’

- Bagaimana bentuk tubuh yang

cantik menurut partisipan

Mengetahui bentuk tubuh yang cantik

menurut partisipan.

- Bagaimana bentuk wajah yang

cantik menurut partisipan?

Mengetahui bentuk wajah yang cantik

menurut partisipan.

- Kulit seperti apa yang cantik

menurut partisipan?

Mengetahui kulit seperti apa yang

cantik menurut partisipan.

5 Pandangan partisipan

tentang kulit putih dan

kecantikan sebagai

ideal self-nya

Mengetahui secara mendalam tentang

kulit cantik menurut partisipan, dan

ideal self-nya dalam hal kecantikan.

- Bagaimana pandangan

partisipan tentang kulit putih

dan kecantikan?

Mengetahui pandangan partisipan

tentang kulit putih dan kecantikan.

- Mengapa partisipan

menginginkan kulit putih

sebagai ideal self?

Alasan partisipan menginginkan kulit

putih.

- Usaha/upaya apa saja yang

telah dilakukan partisipan

untuk mendapatkan kulit putih?

Mengetahui usaha dan upaya partisipan

untuk memiliki kulit putih.

- Bagaimana partisipan

mendapatkan biaya untuk

Mengetahui darimana biaya yang

digunakan partisipan untuk
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memutihkan kulit dan menjaga

agar kulit tetap putih?

memutihkan kulit dan merawatnya.

- Kosmetik jenis apa saja yang

dikonsumsi partisipan untuk

memutihkan kulit?

Mengetahui jenis kosmetik yang

digunakan partisipan dalam

memutihkan kulit.

- Terapi atau obat apa saja yang

dikonsumsi partisipan untuk

memutihkan kulit dan menjaga

agar kulit tetap putih?

Mengetahui berbagai obat dan terapi

yang dilakukan atau dikonsumsi oleh

partisipan dalam memutihkan kulit dan

menjaga kulit agar tetap putih.

- Apakah partisipan mengetahui

berbagai risiko dari berbagai

obat, kosmetik, dan aneka

terapi memutihkan kulit?

Mendapatkan informasi terkait

pemahaman partisipan tentang risiko

memutihkan kulit.

6 Pengaruh media dalam

membentuk konsep ‘cantik

itu berkulit putih.’

Mengetahui seberapa jauh peran media

dalam mempengaruhi partisipan

tentang kulit putih itu cantik

- Bagaimana partisipan

memandang peran media dalam

menanamkan pengaruh bahwa

kulit putih itu cantik?

Mengetahui pandangan partisipan

tentang media yang turut

mempengaruhi konsep cantik itu

berkulit putih.

- Media jenis apa saja yang

mempengaruhi partisipan untuk

memiliki kulit putih?

Mengetahui media apa yang paling

berpengaruh, dan berbagai media lain

yang mempengaruhi partisipan untuk

memiliki kulit putih

- Siapa saja artis di media yang

memiliki kulit putih sehingga

menjadi idola partisipan.

Mengetahui artis-artis yang memiliki

kulit putih, dan yang telah

mempengaruhi partisipan untuk

memiliki kulit putih seperti mereka.

- Bagaimana artis-artis di media

dapat mempengaruhi partisipan

Mendapatkan pemahaman dari

partisipan tentang bagaimana pengaruh
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dan memberikan pengaruh

tentang konsep cantik itu

berkulit putih?

‘kulit putih’ yang dimiliki artis sampai-

sampai bisa menjadi dambaannya.

7 Dampak-dampak psikologis

dari Konsep cantik itu

‘berkulit putih’ sebagai ideal

self partisipan.

Mengetahui dampak psikologis apa

saja yang dialami partisipan terkait

kulit putih sebagai ideal self-nya.

- Apa saja dampak psikologis

yang dihadapi partisipan dalam

hal memutihkan kulit.

Mengetahui dampak-dampak

psikologis yang dihadapi partisipan.

- Sejauh mana dampak tersebut

mempengaruhi kehidupan

partisipan?

Mengetahui pengaruh dari dampak

tersebut terhadap kehidupan partisipan.

- Bagaimana partisipan

menjalani kehidupannya

dengan berbagai dampak

psikologis yang dihadapinya?

Mengetahui gambaran kondisi

psikologis partisipan dalam

kesehariannya.
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No Sasaran Observasi Poin

1 Keseharian Partisipan - Di lingkungan keluarga

- Di lingkungan pendidikan

- Di lingkungan

komunitas/masyarakat

- dll

2 Jenis Kosmetik dan Obat-Obatan

yang Dikonsumsi Partisipan

- Lotion pemutih Badan

- Lotion pemutih Wajah

- Sabun pemutih Badan

- Sabun pemutih Wajah

- Kapsul/ pil pemutih

- Injeksi Vitamin Pemutih

- dll

3 Kartu Member Salon dan Klinik

Kecantikan yang dimiliki

partisipan

- Salon kecantikan

- Klinik spesialis kulit

- Klinik wajah

- Klinik kecantikan

- Struk pembelanjaan untuk

perawatan kulit

- Dll

4 Koleksi Media Cetak/Majalah

Kecantikan yang Dimiliki

Partisipan

- Majalah Dalam Negeri

- Majalah Luar Negeri

5 Koleksi Film, MP3, dan hal-hal

yang berhubungan dengan artis

idola

- Poster artis idola

- Koleksi MP3 artis idola

- Koleksi Film artis idola

- Dll
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Lampiran 2.

VERBATIM WAWANCARA DENGAN PARTISIPAN

(KEY PARTISIPANT)

Wawancara Partisipan Pertama

Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2016

Lokasi : Kantin Universitas Sanata Dharma (Kampus Partisipan)

Nama Partisipan : Dian (Nama Samaran)

Durasi : 22 Menit 26 detik

No Keterangan Analisis/Koding
1

5

10

15

20

25

30

Terima kasih udah meluangkan
waktunya. Jadi seperti yang saya
jelaskan sejak jauh hari bahwa saya
sedang meneliti konsep cantik, yaitu
tentang kulit putih sebagai ideal self.
Udah saya jelaskan jugakan sama
kamu?
Oke, Mbak. Ee’ Siap diwawancarai kok.
Oke deh. Boleh tahu latar belakang
keluarga dan pendidikan kamu?
Bapakku tu PNS guru sih di Sumatera. Ibu,
pedagang pakaian di pasar dekat rumah
mbak. Terus sejak SMA aku pindah ke
Jogja, ke Jogja itu ikut kakaknya saya
mbak. Sekarang baru kos sih, kuliah
soalnya.
Oh, gitu. Kuliah ambil apa, semester
berapa?
Aku ambil Farmasi, Mbak. Ini baru
semester 3.
Masih muda dong. Hee… Mulai masuk
pertanyaannya. Menurut kamu cantik
itu secara umum bagi wanita apa sih?
Cantik itu pastinya punya badan yang
sehat kali ya, terus bagus, kulit sehat dan
bagus gitu sih, mulus putih cerah, dan
wajahnya juga enak dilihat, ya gitulah
mbak, Karena cantik itu sama aja dengan
indah sih kalo menurut aku, ya  seputar
itulah pokoknya.

Partisipan berasal dari
kalangan menengah ke
bawah.

Partisipan masih kuliah di
universitas.

Menurut partisipan cantik
itu segala hal yang
menunjukkan kelebihan,
keserasian, kesehatan dan
keindahan pada wanita.



162

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Kenapa menurutmu kok kulit harus
putih, mulus cerah?
Karena emang indah dan enak dilihat tadi
mbak. Gak bisa munafik sih kalo soal itu.
Dan, ya.. siapa yang gak suka sama kulit
putih dan mulus, cerah gitu, yang berseri-
seri gitu mbak....
Dapat konsep seperti itu dari mana?
Dari mana ya? Dari mana aja sie, dari
pandangan orang kebanyakan, dari tv
mungkin, koran, majalah, sosial media,
mbah google juga kali... ya, semuanya sih
mbak.
Gimana pendapat kamu tentang ‘yang
cantik itu gak harus fisik’? Tanggapan
kamu gimana?
Kalo menurut aku, setuju banget kalo itu
mbak. Cantik itu emang gak harus fisiknya
aja sih. Tapi ya kepribadiannya juga kudu
cantik. Lebih ke nilai-nilai budaya Timur
gitu mbak.
Oke-oke...kemaren kan udah dijelasin
soal ideal self itu apa dan kenapa
kecantikan juga masuk dalam salah satu
ideal self yang kita kejar. Kamu setuju
gak kalo kulit putih merupakan ideal
self kamu, khususnya soal kecantikan?
Kalo buat aku ya... setuju banget sih
pastinya, karena memang konsep cantik
yang aku kejar dan selalu pengen aku
pertahanin itu ya punya kulit putih yang
mulus sih mbak. Cewek mana sih yang gak
mau kulitnya putih ? ya gitu aja sih..
Oke deh, pertanyaan selanjutnya agak
meluas dulu ya. Menurut kamu, ideal
self atau diri yang ideal itu sebetulnya
seperti apa sih? Dan seperti apa sih
ideal self yang kamu kejar?
Menurutku ideal self itu ya, gimana
seseorang bisa nyaman dengan dirinya
sendiri sih. Luas banget kayaknya ya.
Untuk aku sih, ya gimana aku bisa ngerasa
nyaman sih. Ideal itu kan ya persepsi tiap
orang pasti beda-beda. Ideal self yang aku
kejar... kalau di bidang pendidikan ni,
pengen lulus cepet. Selain itu juga pengen

Menurut partisipan putih itu
cantik, indah dan enak
dilihat.

Partisipan mendapatkan
konsep tersebut dari
berbagai sumber: khususnya
yang berkaitan dengan
sosial dan media.

Partisipan setuju dengan
pendapat bahwa cantik tidak
harus fisik semata dan
merupakan pandangan
budaya timur.

Partisipan setuju dan
menyatakan bahwa kulit
putih merupakan ideal self
dalam kecantikan.

Partisipan memandang ideal
self mencakup semua hal
yang dikehendaki dan
dikejar, dan pencapaiannya
adalah diri yang ideal.
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100
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dapet kerja yang nyaman, gaji besar, nanti
bisa punya suami yang baiklah, pokoknya
banyak lah mbak, kalo ideal self.
Kamu udah melakukan sejauh mana
untuk mengejar ideal self?
Untuk mengejar ideal self tentunya Kuliah
ini pasti mbak, terus sejauh mana nya?
Pastinya sejak aku sadar kalau diriku
punya cita-cita, ya aku kejar ideal self itu.
Apakah keluarga juga mempengaruhi
kamu dalam pembentukan ideal self?
Banget mbak. Menurutku keluarga itu
tempat kita belajar tentang impian, cita-
cita, harapan juga, banyak juga sie hal lain.
Pokoknya keluarga itu sangat
mempengaruhi pada pendewasaan
seseorang, tapi itu menurut aku sih mbak.
Kalau teman-teman sebaya kamu juga
mempengaruhi nggak?
Mmm... Kalau di kampus, ya pengaruh sih.
Tapi seputar pergaulan. Misalnya gimana
sih idealnya seorang mahasiswa itu dalam
pergaulan sesama mahasiswa, gimana
fashion yang asyik dan kekinian, di
kampus juga di luar kampus juga sih
mbak. Ya, lebih ke soal komunitas dan
bersosial sesama  kalangan akademis juga
sih mbak.
Kalau masyarakat mempengaruhi,
nggak?
Kalau menurut aku kurang berpengaruh
sie. Kan aku anak kos.
Hidupku ya seputar kampus, dan
lingkungan kos. Deket banget sih sama
kampus. Teman-teman juga ketemunya di
kampus, sebagian besar ketemu juga di
lingkungan kos.
Pendidikan di Kampus dan tingkat
pendidikan menurutmu, berpengaruh
gak?
Pendidikan di kampus, pengaruh mbak.
Apalagi dalam hal kepribadian ni, dan soal
pem-bentukan karakter. Kalau soal materi
perku-liahan, terus bidang ilmu yang
dipelajari, nanti mau lulus,mau jadi apa,
kerja di bidang apa, ya mahasiswa farmasi

Partisipan menyadari bahwa
kuliah adalah salah satu cara
yang harus ditempuh untuk
mengejar ideal self.

Bagi partisipan, keluarga
sangat berpengaruh dalam
membentuk ideal self.

Pengaruh teman sebaya,
terkait ideal self partisipan
lebih ke soal pergaulan,
fashion, dan bersosial
sesama kalangan akademis.

Masyarakat kurang
berpengaruh dalam
pembentukan ideal self
partisipan.

Pendidikan berpengaruh
dalam pembentukan ideal
self, terkait pembentukan
karakter dan kepribadian.
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di semua kampus pastinya samalah mbak.
Pendidikan di kampusku tu sangat
menekankan pembentukan pribadi yang
humanis dan berkarakter sih. Setahuku gitu
sih, tapi soal sejauh mana pengaruhnya
buat aku ee’ dan pembentukan ideal self-
ku, ya jujur aja aku sendiri kurang tahu
persis sih mbak.Yang jelas tingkat
pendidikan pasti berpengaruh banget.
Misal ni lulusan SMA pasti beda lah ideal
selfnya sama lulusan S1, tapi ya itu juga
dipengaruhi oleh banyak faktor sih mbak.
Status sosial ekonomi mempengaruhi
nggak buat kamu?
Buatku sih berpengaruh ya mbak. Tapi
gimana ya jelasinnya. Kalau anak dari
orang kalangan bawah, pastinya ideal self-
nya bedalah dengan anak dari kalangan
menengah ke atas. Tapi juga tergantung
tingkat pendidikan dan kehidupan sosial,
terus juga pergaulan, wawasan tentang
pengetahuan umum juga sih. Kalau aku, ya
walaupun dari keluarga berpen-didikan,
tapi kehidupan orang tua pas-pasan sih.
Jadinya pengaruhnya buat aku ya,
perekonomian orang tua juga membuatku
hidup pas-pasan, makanya aku kuliah juga
nyambi ngajar bimbel terus bisnis-bisnis
kecil-kecilan gitu, jualan kosmetik dan
obat-obatan herbal juga. Usaha gitulah
buat tambah-tambah jajan, perawatan kulit,
salon juga hehe, ya gitu lah.
Oke, kita mengerucut lagi soal
kecantikan. Lalu, konsep kecantikan
menurut kamu seperti apa sih? Aspek-
aspeknya apa aja? Misalnya, aspek
sosial, budaya, pendidikan, dan
sebagainya.
Mmm.. Menurutku konsep kecantikan itu
pasti berhubungan dengan cantik yang
kelihatan sama cantik yang gak kelihatan
mbak. Cantik yang kelihatan itu ya, bisa
dilihat dari rambut, terus mukak, gigi,
bentuk tubuh, terus warna kulit, fashion,
dan banyaklah kayak gitu-gitulah
pokoknya. Cantik yang gak kelihatan itu

Tingkat pendidikan juga
berpengaruh terhadap
pembentukan ideal self.

Status sosial ekonomi,
menurut partisipan juga
berpengaruh dalam
pembentukan ideal self.
Karena partisipan berasal
dari kalangan menengah ke
bawah, maka partisipan
bekerja sambilan untuk
menambah uang saku dan
perawatan kulit.

Bagi partisipan, cantik itu
terbagi menjadi dua sudut
pandang; luar dan dalam.
Kecantikan luar (yang
kelihatan) adalah yang
melekat pada tubuh,
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lebih ke kepribadiannya mbak, terus cara
bicara, prinsip hidup, iman, ya macem-
macem juga sih. Jadi, wanita yang cantik
itu menurutku bisa dilihat dari penampilan
yang kekinian ni, tubuhnya yang ramping
kayak model, terus yang umumnya
kulitnya juga kudu putih sih. Pokoknya ya
pandangan kebanyakan orang sih mbak.
Kalo menurutku. Tapi umumnya orang-
orang kita kan pada bilang gini ya… ‘eh,
dia cantik ya. Baek lagi. Kalo ngomong
sopan banget.’ Nah, berarti kan artinya
cantik itu gak cuma penampilan
mbak.Aspek sosial budaya terus
pendidikan pasti berpengaruh banget buat
konsep ‘kecantikan’ secara umum yang
berlaku di suatu komunitas sosial sih,
Mbak, gitu
Jadi menurutmu, kecantikan itu secara
lebih rinci apa?
Menurutku… kecantikan itu ya nilai-nilai
ideal yang melekat pada diri seseorang
wanita sih, yang berlaku di suatu
kelompok atau kalangan luas ya gitu sih
mbak. Nilai-nilai ideal itu juga ya harus
positif semua mbak, ya tubuhnya secara
umum ideal, fashionnya cocok terus
kekinian, punya karakter yang baik, ya
gitulah pokoknya. Oh iya, juga harus sehat
mbak. Menurutku yang paling utama itu
adalah tubuh yang sehat. Siapa pun gak
bakal dibilang cantik, kalau misalnya
kulitnya banyak panu. Wajahnya
jerawatan. Giginya  kuning. Tau sendiri
kan? Hehe…  kayak gimana ya itu
menurutku sih kalo kek gitu.
Terus aspek-aspek kecantikan itu apa
aja?
Semua hal yang sifatnya jasmani, kayak
yang tadi aku bilang: mulai dari tubuh
sampai fashion, juga kesehatan. Terus hal-
hal yang bersifat internal atau gak
kelihatan secara langsung, kayak karakter,
atau kecerdasan, kedewasaan. Pendidikan
juga.Terus selain itu juga pasti ada aspek
budayalah dari tempat dia tinggal,

sedangkan kecantikan dalam
(yang tidak kelihatan) lebih
pada karakter dan sifat-sifat
yang baik. Aspek sosial
budaya dan pendidikan
sangat berpengaruh pada
konsep kecantikan.

Bagi partisipan, kecantikan
diperjelas sebagai nilai-nilai
ideal atau positif yang
tercermin dari wanita yang
berlaku di suatu kalangan.
Menurut partisipan,
kesehatan juga hal penting
yang melandasi kecantikan
seorang wanita.
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misalnya kecantikan yang berlaku di
Indonesia tu kan beda sama yang di luar
negeri. Bahkan penilaian kecantikan di
Jogja misalnya, bedalah dengan yang di
Papua. Intinya ya sama seperti yang aku
katakan tadi sih mbak. Gitulah kira-kira.
Oke deh. Terus menurut kamu bentuk
tubuh yang cantik itu seperti apa?
Kalau aku pribadi sih… ya yang ideal
kayak penilaian banyak orang lah. Tapi
relatif ya. Menurut aku sih, yang penting
gak terlalu pendek, gak terlalu gemuk, dan
gak kurus-kurus juga sih.
Kalau wajah, yang kayak gimana yang
menurutmu cantik?
Wajah ya, yang pertama sih pasti cerah.
Terus sehat, misalnya kulitnya gak
jerawatan gitu. Komposisi wajahnya juga
ideal. Ya hidungnya misalnya kedua
lubangnya proporsional (gak gede sebelah
gitu), terus matanya juga keduanya normal
sehat. Kalo aku lebih pada kenormalnya
sih mbak dan kesehatannya juga.
Kalau kulit? Yang cantik yang gimana?
Hem…, kulit ya? sebenernya ya sama aja
sih. Pastinya kudu sehat. Tapi emang kulit
putih dan cerah terus bersih itu emang
menurut akusih, aku suka banget kayak
gitu. Buat aku ya kulit cantik itu emang
kudu sehat dan cerah. cerah itu ya kalau
bagi aku ya gimana ya…. masuk kategori
putih juga sih. Tapi gak putih kayak kapur
loh mbak. Itu menurutku. Tiap orang ya
pasti bedalah penilaiannya.
Nah, pandangan kamu nih tentang kulit
putih dan kecantikan gimana?
Kalau menurutku ya, emang sejak SMA
aku suka banget sama kulit putih yang
cerah dan sehat gitu, ya itu juga sebagai
salah satu standar kecantikan buat aku sih.
Sejak itu muncul, keinginan untuk
memutihkan dan menyehatkan kulit itu
juga muncul mbak.
Apakah kamu menjadikan kulit putih
sebagai salah satu ideal selfmu,
alasannya apa aja?

Bagi partisipan, aspek-aspek
kecantikan meliputi jasmani
dan rohani, pendidikan, dan
budaya.

Menurut partisipan bentuk
tubuh yang cantik adalah
yang ideal seperti dalam
penilaian banyak orang.

Menurut partisipan wajah
yang cantik adalah wajah
yang cerah, sehat dan
normal.

Partisipan menyadari bahwa
kulit yang cantik harus
sehat. Selain itu partisipan
juga menyukai kulit yang
putih dan cerah.

Partisipan menjadikan kulit
putih cerah sebagai standar
kecantikan sejak SMA. Dan
sejak itu tumbuh keinginan
untuk memutihkan dan
menyehatkan kulit.
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Ya, bisa dibilang gitu sih. Kulit putih
emang salah satu ideal self buat aku.
Alasannya, ya karena aku emang suka
banget sama kulit putih. Kenapa aku suka,
ya karena pandangan secara umum tentang
kulit cantik itu ya kudu putih deh
kayaknya. Jadi ya gak bisa dipungkiri juga
sih. Sulit kan kalo kita mau melawan
pandangan umum. Toh kalau kita dinilai
cantik,kita juga jadi tambah pede. Jadi ya
pastinya tumbuh keinginan buat dinilai
kayak gitu. Tapi ya gak cuma putih aja sih.
Juga harus sehat mbak.
Kalau boleh tahu, usaha apa saja yang
kamu lakukan untuk mendapatkan atau
menjaga kulit tetep putih cerah?
Sebetulnya dulu kulitku gak putih kayak
gini… Agak kuning dikit gimana gitu.
Kalau SMA aku cuma pakek krim pemutih
biasa yang banyak dijual itu loh dimana-
mana dijual gitu. Tapi semenjak kuliah
semester 1 ini aku mulai pakai product
herbal gitu mbak. Dari krim pelindung
matahari, terus krim malam,vitamin e yang
bentuknya pil gitu, dan perawatan dua
minggu sekali di salon dan sebulan sekali
juga ke klinik.
Wah, cukup serius juga ya. Biaya yang
kamu gunakan berasal dari mana?
Sebagian kecil memang dari uang jajan
bulanan. Tapi itu sebagian kecil loh, orang
tua juga pasti mikir lah, punya anak cewek
pasti punya kebutuhanlah untuk
kecantikan. Sebagian besar ya memang
dari penghasilanku sendiri sih. Ya dari
jual-jual produk herbal gitu sama gaji
ngeles.
Kalau boleh tahu, terapi atau
perawatan seperti apa yang kamu
lakukan di klinik?
Sebetulnya kalo aku gak terlalu ekstrim sih
mbak. Paling cuma luluran, lulur terus
facial, perawatan normal aja sih dan emang
aku inject pemutih juga tapi paling sebulan
sekali atau dua kali gitu mbak.
Apa kamu tahu atau menyadari resiko

Partisipan menjadikan kulit
putih sebagai ideal self. Hal
ini karena pandangan umum
tentang kulit putih itu
cantik. Partisipan juga
menginginkan kulitnya
harus sehat.

Sejak semester 1, partisipan
mulai pakai produk herbal,
kosmetik, dan perawatan ke
klinik.

Partisipan mendapatkan
biaya untuk perawatan kuilt
dari uang jajan dan hasil
kerja sambilan/usaha
sendiri.

Partisipan melakukan
perawatan cukup intensif di
klinik, mulai dari lulur,
facial, sampai inject
pemutih dua bulan sekali.



168

315

320

325

330

335

340

345

350

355

dari berbagai obat, kosmetik, dan terapi
seperti inject pemutih?
Tahu dong mbak pastinya. Kalau obat dan
kosmetik ya pastinya yang aku pakek yang
udah terdaftar di BP POM sih. Kalau inject
juga komposisinya kan sebetulnya Cuma
Vitamin C, sama kola-gen,terus sama
beberapa yang lain yang aku gak tau juga
sih, tapi juga selalu kuteliti mbak produk
yang digunakan sama dokter kulitku. Dosis
yang disuntikin tu cuma, aku gak mau
boleh lebih dari 5 mg sih biar tetap terus
sehat. Aku juga perawatan di klinik yang
kredibel mbak, jadi kalo ada apa-apa ya
risikonya mudah-mudahan lebih kecil.
Pernah gak ngalamin efek samping dari
obat atau inject pemutih?
Kalau obat dan kosmetik alhamdulilah
belum, mbak. Tapi kalo efek dari inject
pernah mbak, dua kali apa berapa kali ya
dulu. Pas awal-awal coba inject sih. Udah
setahun yang lalu kalo gak salah. Sorenya
inject malamnya mual - mual. Terus
besoknya demam. Tapi cuma dua kali tu
mbak. Abis itu enakan lagi kok.
Maksudnya gak ada efek samping gitu,
Dan dosisnya juga tetep sama sih sampai
sekarang.
Kalau dari segi pengaruh internal
keluarga, pernah gak orang tua
menjelaskan soal konsep cantik itu
harus gimana?
Konsep cantik dari orang tua ya, pernah
sih dulu. Tapi waktu itu aku kan masih
SMP. Kalo yang pengen ditanamin sama
orang tua sih, cantik itu ya tindak-tandok
ya sama tingkah laku yang baik. Kurang
lebih intinya ya lebih ke cantik yang gak
kelihatan sih mbak. Kalau soal cantik itu
harus punya badan tinggi, kulit putih,
rambut yang gimana gitu, kayaknya
kurang jadi prioritas dalam pandangan
orang tuaku.
Dari penjelasan kamu tadi, apakah
pandangan itu dipengaruhi sama latar
belakang budaya?

Partisipan menyadari risiko
dari obat-obatan, kosmetik,
dan inject pemutih.
Partisipan sangat
memperhatikan dosis dan
kejelasan dari kandungan
suntik pemutih.

Partisipan pernah
mengalami efek samping
inject pemutih, yakni  mual-
mual dan demam.

Partisipan pernah diberi
gambaran atau nasihat dari
orang tua tentang
kecantikan. Orang tua
partisipan lebih
menanamkan pengaruh
bahwa kecantikan itu dari
segi internal.
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menurutku sih iya mbak. Orang tuaku kan
dari jawa. Setahuku kalo orang jawa itu
lebih mengu-tamakan cantik yang ‘softfile’
dan ‘software’ gitulah mbak, kalo
diibaratkan di program komputer. Jadi,
bukan cuma casingnya doank kalo cantik
itu.
Terus gimana kamu menanggapi
pandangan orang tua tersebut? Sesuai
atau enggak dengan apa yang kamu
jadikan konsep cantik bagi dirimu?
Sejauh apa pengaruhnya bagimu?
Aku sih setuju banget sih sama pandangan
kayak orang tuaku itu, juga pandangan
secara umum kan juga berlaku di budaya
jawa yang dipegang keluargaku. ee’ Tapi
yang namanya budaya kan mengalami
perubahan, pergeseran juga sesuai dengan
perkembangan zaman kan mbak. Sekarang
kan ya, bisa dibilang kita tu terpengaruh
sama globalisasi kan mbak. Mau gak mau
ya kita terpengaruh juga sama
perkembangan global. Pemikiran dan
konsep-konsep di semua bidang juga
berpengaruhlah, berubah. Pokoknya cantik
itu ya menurutku luar dalem lah. Harus
balance gitu, gak bisa cuma salah satu dari
cantik luar atau cantik dalem aja yang
harus ada mbak.
Menurut kamu, media berpengaruh gak
dalam membentuk konsep ‘cantik itu
berkulit putih’? Media apapun lah, tv,
film, majalah, bahkan internet dan
sosmed.
Mmm.. Pastinya pengaruh banget
menurutku Mbak, globalisasi itu kan
terjadi juga karena media, media yang
berkembang pesat banget. Apa sih
sekarang yang dipengaruhi media?
Menurutku sih, tahun-tahun antara 2010-
2014 tuh pengaruh media kayak film di tv,
iklan kecantikan di tv, terus majalah-
majalah internet sangat pengaruh banget
mbak. juga sosial media kayak facebook,
twitter, dan lain-lainnya itu. Kalo 2014-an
sampe sekarang tuh kayaknya lebih ke

Pandangan orang tua
partisipan dipengaruhi oleh
budaya Jawa.

Partisipan setuju dengan
pandangan orang tuanya,
dan pandangan umum yang
berlaku di budaya Jawa.
Menurut partisipan, cantik
itu harus seimbang antara
luar dan dalam. Keduanya
sama penting.

Bagi partisipan media
sangat berpengaruh dalam
membentuk konsep cantik
itu putih. Dan menurut
partisipan, belakangan ini,
terkait kulit putih banyak
dipengaruhi Instagram,
karena menyediakan fitur
pencerah foto. Sehingga



170

410

415

420

425

430

435

440

445

450

instagram juga pengaruh banget. Semua
pengen eksis selfie di instagram gitu, terus
juga tentu yang selfie diinstagram itu
pengen tampil cantik kan mbak. Jadi, ee’
mereka tu mikirnya menurutku ni ya, Gak
Cuma fotonya ajayang diputihin pakek
edit-editan di instagram doang. Tapi kita
sebagai cewek di dunia nyata juga
pengenkan ya, sama mulusnya sama editan
photo diinstagram itu.
Menurutmu gimana sih konsep putih itu
cantik yang dipengaruhi oleh media bisa
tertanam?
Pastinya secara visual, mbak. Foto, video
atau film. Bisa lewat-lewat iklan juga sih
menurutku.
Menurutmu media apa yang paling
berpengaruh?
Kalau menurutku, Sosial media mbak,
Karena sosial mediakan by hand ni. kita
pegang android hampir tiap waktulah,
Instagram terutama menurutku.
Apakah ada artis di media yang
mempengaruhi kamu tentang cantik itu
putih?
Waduh. Kalo aku sih secara spesifik gak
ada Mbak. Artis-artis tu banyak soalnya.
Tapi secara umum artis-artis jepang sama
korea itu emang kayaknya yang
menginspirasi banget. Sering banget kan
kita liat artis-artis dari jepang sama korea
tapikan gak hafal namanya. Soalnya gak
ngefans juga sih aku sama orangnya.
Menurutmu bagaimana artis-artis di
media dapat mempengaruhi orang
tentang konsep cantik itu berkulit
putih?
Menurutku ya dari penampilan mereka sih.
Semuanya tentang merekalah. Kulit
mereka yang cerah putih mulus gitu mbak,
pasti mempengaruhi banget secara terus
meneruskan. Jadinya siapa sih yang gak
pengen kayak mereka? Gak bisa dipungkiri
sih kalo soal itu mbak.
Ada gak dampak-dampak psikologis
dari konsep cantik itu putih sebagai

banyak wanita terdorong
untuk memutihkan kulit
agar seperti yang diupload
di Instagram.

Partisipan menyadari bahwa
konsep putih itu cantik
tertanam secara visual.

Bagi partisipan sosmed
paling berpengaruh dalam
membentuk ideal self putih
itu cantik.

Partisipan tidak memiliki
idola yang spesifik, tetapi
secara umum menyukai
artis-artis Jepang dan Korea.

Bagi partisipan penampilan
artis sangat berpengaruh.
Kulit yang cerah putih
mulus sangat
mengintimidasi sehingga
banyak yang ingin seperti
mereka.
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ideal self kamu?
Ada sih. Pertama ni, aku jadi berlebihan.
Maksudku, kalau tiba-tiba nih ya, ada
jerawat sebiji nongol di pipi aku. Rasanya
tu risih banget kek gimanaaa gitu. Apalagi
kalau habis dari kegiatan kampus yang di
alam terbuka gitu kak, eh mbak, kayak
lapangan, kita prakter kerja dilapangan, di
luar laboratorium gitu, yang kudu panas-
panasan, rasanya tu serba gak nyaman aja
sih pengen cepet-cepet berlindung dari
panasnya matahari. Ya gitu, terus aku ya
jadi seolah-olah mementingkan kulitku
gitu mbak. Kadang mandi sehari tu bisa
tiga kali pakai sabun pemutih. Krim sama
apa.. buat wajah gitu, leher tangan kaki
wajib banget kalo itu soalnya mbak. Ee”
Jadi semacem kayak hyperprotectif sih
sama kulit. Juga jadi agak narsis gitu
mbak, semacam keharusan kalo selfi dan
share di Instagram.Ya gitu deh seputar
itulah pokoknya.
Sejauh mana dampak itu
mempengaruhi kehidupan kamu?
Kalau mempengaruhi kehidupan, ya bisa
dibilang mempengaruhi dan gimana ya.
Udah jadi semacam kebiasaan sih dan
keharusan juga buat ngerawat kulit biar
tetep putih. Kalo abis praktek kerja
lapangan misalnya, atau acara outdoor
gitu, jadi semacem kayak kecewa banget
kalo ada bagian kulit yang belang gara-
gara kebakar matahari. Terus biasanya aku
jadi kadang kayak introvert dan fokus buat
memulihkan putihnya kulitku dulu mbak.
Bagaimana kamu menjalani kehidupan
dengan dampak psikologis yang kamu
hadapi itu?
Ya kalo aku sih ya, gini-gini aja sih
mbak… normal aja. Kalo aku loh ya tapi.
Toh soal kecewa, hiperprotectif, introvert
itu kan sebetulnya bisa disebabkan banyak
hal. Gak cuma dari kulit.. Kadang, ya
gimana gitu ya, pokoknya biasa ajalah.
Hidupku ya berjalan gini aja. Kuliahku
juga terus berjalan. Impian dan cita-citaku

Partisipan jadi
mengutamakan kulit, narsis
di sosmed, berlebihan dan
hyperprotectif dengan
kulitnya.

Kulit putih sangat
mempengaruhi kehidupan
partisipan. Partisipan sering
kecewa jika kulitnya
terbakar matahari.
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ya tetep jadi hal yang utama. Soal
kecantikan sih ya, yang ideal menurutku
cantik itu punya kulit cerah, putih, sehat,
gak ada panu kadas kurap, gitu deh
pokoknya mbak.
Oke. Oke. Makasih ya atas waktunya
ya.
Iyaa, sama-sama mbak.

Partisipan merasa biasa saja
dengan dampak yang sering
dialaminya. Dan tetap
menjadikan kulit putih cerah
sebagai ideal self.
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Lampiran 3.

Wawancara Partisipan Kedua

Hari/Tanggal : Selasa, 27 September 2016

Lokasi : Nandan, Mlati – Sleman (Rumah Partisipan)

Nama Partisipan : Vica (Nama Samaran)

Durasi : 20 Menit, 58 Detik
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Terima kasih mau meluangkan
waktunya buat wawancarai.
oke mbak, santai aja.
Pertanyaan pertama, boleh dong
dijelaskan latar belakang keluarga dan
pendidikan kamu?
Latar belakang keluarga ya mbak, emm
Papaku tu kerja di BUMN, terus mamaku
gak kerja mbak. Jadi kalau pendidikanku,
ya aku kuliah di salah satu kampus
swasta. Terus aku ambil manajemen,
sekarang udah masuk semester 5 mbak.
Oke. Lanjut ya. Menurut kamu cantik
itu bagi wanita, apa dan yang kayak
gimana sih?
Cantik,cantik itu ya cantik mbak, indah,
baik. Terus wanita dibilang cantik,
pastinya kan punya wajah yang indah tu,
hidung juga indah, bibir tipis, rambut
indah, badan indah, kulit mulus, putih,
pokoknya semuanya jadi satu kesatuan
lah. Jadi,kan indah kalo dilihat.
Nah, kalo kulit. Kenapa kok harus
mulus dan putih?
Itukan pendapat aku, mbak. Tapi juga,
siapa yang mau bilang kalo kulit putih
mulus itu jelek? Pastinya cantik kan
mbak?  Putih itu dekat dengan keindahan
karena putih melambangkan bersih mbak,
hehehe menurutku loh.
Iya, deh. Terus, dapet konsep itu dari
mana?
Konsep, kalo aku emang udah dilahirkan
punya kulit putih kan, mbak. Tapi putih

Partisipan berasal dari
kalangan menengah - atas.
Partisipan sedang kuliah
manajemen, semester 5.

Menurut partisipan cantik
bagi wanita itu setara
dengan keindahan, yang
menjadi kesatuan dari
berbagai organ/anggota
badan.

Menurut partisipan, kulit
putih itu melambangkan
kebersihan, dan sudah
menjadi pandangan umum
bahwa kulit putih itu cantik.

Partisipan sudah dilahirkan
memiliki kulit putih, namun
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pucet. Makanya dari SMA mulai
maintenance biar cerah gitu. Kalo konsep
putih itu cantik, ya emang dari bayak
input sih aku dapetnya. Dari majalah,
terus kan karena mama juga salah satu
langganan ini apa, majalah Cosmo sejak
lama gitu.
Apa pendapat kamu tentang cantik itu
gak harus fisik?
Aku sependapat banget mbak. Cantik
memang gak harus fisik. Sifat juga harus
cantik. Tapi fisik emang elemen utama
sih supaya wanita dibilang cantik. Karena
kan cantik itu.. kecantikan sebetulnya
dilambangkan sama visual atau sosok
seseorang, yang bisa dilihat sama apa ya,
sama mata. Tapi ya,fisik non-fisik harus
seimbang menurutku mbak.
Kecantikan itu kan salah satu ideal self
nih. Nah kalo menurut kamu, ideal self
atau diri yang ideal itusecara umum
seperti apa? Dan, apasih ideal self
kamu, atau diri yang ideal yang jadi
dambaan kamu?
Bagiku ideal self ya orientasi diri kita
mau kayak apa terus mau gimana. Lebih
ke masalah privasi sih mbak. Tapi
berhubungan juga sama orang-orang
yang kita kenal atau sosial kita gitu. Ideal
self aku ya gimana aku bisa jadi diriku
sendiri di tengah sosial. Gimana aku di
kampus, di rumah, pergaulan, dan di situ
aku menunjukkan identitasku kayak apa.
Oke. Bisa dijelaskan lagi gak lebih
konkritnya gimana? Contohnya gitu
lah.... Misalnya, pribadi kamu atau
soal dunia kerja yang kamu harapkan.
Contohnya ya... misalnya nih aku di
kampus, ya aku harus bisa tunjukkin aku
itu orangnya kayak gimana. Aku kan
agak pendiem mbak orangnya kalo di
kampus, ya aku kudu tunjukkin itu ke
semua teman-teman aku, ke dosen-dosen,
dan siapa aja yang di kampus kalo aku
emang gak suka diajak ngerumpi. Jadi
bagi aku, diriku yang ideal itu ya gak

putih pucat. Partisipan
mendapatkan konsep cantik
itu berkulit putih yang cerah
dari majalah Cosmo.

Bagi partisipan, cantik itu
harus seimbang antara fisik
dan non fisik.

Partisipan memahami ideal
self sebagai orientasi diri
dan terkait hal-hal yang
privasi untuk menunjukkan
identitas diri baik di
kampus,
komunitas/pergaulan, dan di
rumah.

Dari penjelasan partisipan,
diketahui bahwa partisipan
memiliki pemahaman yang
luas tentang ideal self.
Sebagai diri yang ideal
mencakup di segala sisi
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banyak omong yang gak ada gunanya
gitu. Kalau dunia kerja yang ideal, apa
ya? nantinya aku kan bisa kerja sesuai
bidangku. Ya, bisa kerja di kantor
perusahaan besar, jadi staff bagian
manajemen perusahaan, dan pastinya
harapannya gajinya besar sih mbak. kan
kuliah kita mahal.
Kamu udah melakukan sejauhmana
untuk mengejar ideal self, yang soal
pekerjaan tadi?
Pastinya aku sih pertahankan IPK ya
supaya tetep di atas 3, mbak. Kan sulit
bersaing nantinya kalo ipk jeblok. Terus
papaku kan juga paling getol kalau bahas
soal itu. Soalnya Papa yang nantinya mau
cariin aku kerja, apa ya, kenalannya kan
juga banyak. Konkritnya, ya dia slalu
bilang kuliah yang bener-bener gitulah.
Gak kebanyakan bolos. Gak kebanyakan
ikut kegiatan yang gak jelas dan gak ada
gunanya.
Sejauh mana keluarga mempengaruhi
kamu dalam pembentukan ideal self?
Hmm, bisa dibilangjauh banget mbak.
Maksudnya pengaruhnya besar bagi aku.
Soal aku kudu gimana, harus apa,
ngapain aja, pokoknya ya segala hal deh.
Soalnya aku kan anak rumahan ni. Jadi
tiap harinya ketemu Mama. Kalau sama
Papa jarang, paling seminggu sekali
karenakan papa jarang dirumah, soalnya
kan kantornya di Jakarta, kadang terbang
sana-sini.
Kalau teman - teman sebaya
mempengaruhi nggak?
Temen-temen gak begitu ngaruh sih
mbak. Aku kurang bergaul soalnya.
Kalau ada acara di kampus juga, paling
aktifnya aku cuma jadi peserta doang.
Kalau jalan bareng temen-temen juga
jarang. Soalnya aku cuma deket dengan
beberapa temen aja sih.
Kalau masyarakat mempengaruhi,
nggak?
Waduh,itu dibilang gak ngaruh sama

kehidupannya.

Partisipan telah melakukan
beberapa hal untuk
mengejar ideal self karir,
yakni kuliah dengan optimal
dan menghindari kegiatan
yang tidak mendukung
kuliah.

Keluarga (orang tua) sangat
mempengaruhi partisipan
dalam pembentukan ideal
self. Khususnya Ibu (mama)
karena partisipan anak
rumahan.

Teman-teman sebaya tidak
mempengaruhi
pembentukan ideal self
karena partisipan kurang
bergaul.

Masyarakat tidak
mempengaruhi partisipan
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sekali mbak. Aku kan tinggal di
perumahan. Terus sama tetangga sebelah
aja jarang tegur-teguran.
Pendidikan di Kampus dan tingkat
pen-didikan menurutmu, berpengaruh
gak terhadap ideal selfmu?
Kalo pendidikan sih, ngaruh ya pastinya.
Lebih ke pembentukan pribadi dan apa
ya,  gimana kita membentuk untuk
nantinya terjun di dunia kerja. Kan kuliah
ni di manajemen, jadi seluk-beluk dunia
kerja itu bener-bener jadi makanan
sehari-hari gitulah. Dan tingkat
pendidikan, ya ngaruh banget menurutku,
mbak. Gak cuma tingkat pendidikannya
aja, tapi bidang pendidikannya juga.
Misal nih, kayak anak SMA pasti beda
banget ideal selfnya sama anak kuliahan.
Anak kuliahan juga beda jurusan beda
kan ideal selfnya. Dan ideal self juga
pastinya luas banget kan, mbak.
Kalau status sosial ekonomi
mempengaruhi ideal self nggak,buat
kamu?
Ehm... pengaruh banget lah mbak. Anak
orang biasa sama anak orang luar biasa
pasti beda kan. Gini maksudku, beda
kalangan pasti beda pemikiran. Ya pasti
gitu.... Buat aku sendiri, emang pengaruh
sih. Papaku emang bukan orang yang
kaya banget, tapi ya menurutku udah
termasuk kalangan menengah atas. Terus
aku kan kuliah pakek mobil sendiri,  ya
yang mau say hello sama aku ya rata-rata
mereka yang pakek mobil juga.  Terus
menurutku status sosial ekonomi
berpengaruh sama ideal self, mbak.
Soalnya kan aku pengen jadi ini, pengen
kayak gini, pengen kayak gitu, juga kan
dipengaruhi sama kondisi sosial ekonomi.
Terus sosial kan kaitannya sama
kalangan. Nah, kalo ekonomi kaitannya
sama kemampuan mbak.
Maksudnya, sosial kaitannya sama
kalangan dan ekonomi kaitannya sama
kemampuan bisa dijelasin lagi gak?

dalam membentuk ideal
self.

Pendidikan sangat
berpengaruh bagi partisipan,
karena nantinya sangat
diperlukan dalam dunia
kerja. Bagi partisipan,
tingkat pendidikan juga
berpengaruh dalam
pembentukan ideal self
seseorang.

Status sosial ekonomi
sangat mempengaruhi
partisipan dalam
pembentukan ideal self.
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Kongkritnya gitulah.
Kongkritnya ya, gimana ya. Gak bisa
dipungkiri mbak kalo orang mayoritas ya
bergaul di kalanganya, kelompok
sosialnya. Misalnya nih kayak kalangan
pekerja kantoran, ya mereka paling
pergaulan sosialnya pasti seputar
kalangan itulah. Kalau kalangan buruh
industri, ya sosialnya ya seputar kalangan
itu. Maksudku gini sih, mbak. Jadi apa
ya,  ideal self di kalangan sosial a sama b
pasti beda juga kan. Terus kalo ekonomi
kaitannya sama kemampuan, misalnya
yak, si a dari kalangan a pengen jadi diri
yang mewah. Ya, pastinya harus
didukung kemampuan ekonominya.
Terus misalnya Si b dari kalangan c
pengen hidup di apartemen mewah,
misalnya nih... tapi kemampuan
ekonomi-nya sebetulnya gak mendukung,
tapi dia tetep paksain. Ya, gak bisa.
Kalau pun bisa, sebetulnya menurutku
itu gak baiklah.
Oke deh, sekarang kalau konsep
kecantikan menurut kamu seperti apa
sih? Maksudku, kecantikan itu apa
dan kayak apa sih cantik itu, bagi
dirimu sendiri?
Bagiku, ya.. cantik itu semua hal baik
yang melekat didiriku. Ya apa ajalah,
fisik atau non-fisik asal yang baik-baik
itu namanya cantik mbak. Kalo fisik, bisa
diliat dari hidung mbak, tinggi badan,
rambut, bibir, kulit, pokoknya yang
kelihatan lah. Kalau non-fisik lebih ke
kepribadian deh kayaknya, kayak sifat
penyayang terus kalem, kalau ngomong
enak, ya gitu-gitu lah.
Jadi, menurutmu aspek-aspek apa aja?
Misalnya, aspek sosial, budaya,
pendidikan, dan sebagainya.
Hmm, kalau aspek sosial yang jadi
landasan kecantikan, menurutku lebih ke
pandangan sosial tentang kecantikan sih
mbak. Yang disebut cantik dan berlaku di
kalangan sosial tertentu itu kayak gimana

Partisipan menjelaskan lebih
kongkrit bahwa status sosial
seseorang dan kemampuan
ekonomi sangat menentukan
ideal self terkait gaya hidup
yang dikejar.

Menurut partisipan cantik
itu nilai-nilai positif/baik
yang menjadi identitas fisik
dan non fisik yang dimiliki
seseorang.

Bagi partisipan, aspek-aspek
kecantikan meliputi aspek
sosial, budaya, pendidikan,
dan ekonomi.
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sih... gitu mbak. Kalau aspek budaya juga
sama sih mbak. Yang dinilai cantik dalam
budaya Jawa, misalnya kayak gimana.
Terus kalo aku sih, ya wanita itu kudu
penyayang mbak, tingkah lakunya kudu
baik, perkataannya enak didengar,
berbudi, berbakti, dan apa ya, nantinya
kudu bisa ngabdi lah buat suami. Terus
pendidikan juga harus jadi aspek yang
ngaruh sih sebenernya, apalagi terkait
sama nilai-nilai kecantikan yang ‘non-
fisik.’ Gitu sih, mbak. Aspek ekonomi
juga jelas banget sangat melandasi dari
segi kemampuan untuk mewujudkan
kecantikan fisik. Cantik itu juga kan
butuh maintenance, mbak. Cewek kalo
lahir dengan badan yang bagus, sehat,
wajah cantik, kulit cantik, tapi gak
dirawat ya bakal pudar jugalah cantiknya.
Okelah, kita simpulkan saja, jadi
menurutmu, kecantikan yang berlaku
buatmu itu kayak gimana sih?
Cantik itu, ya seperti cantik yang udah
kujelaskan dari tadi, mbak. Cantik itu
relatif, tapi punya nilai-nilai yang berlaku
secara umum. Pastinya nilai-nilai yang
dipandang baik secara umum, baik fisik
dan non-fisiknya.
Terus menurut kamu fisik, atau hal-
hal yang ada di tubuh secara umum,
yang menurut pandanganmu dibilang
cantik itu seperti apa?
Buat aku pribadi sih, cantik itu idealnya
aku mau kayak gimana sesuai dengan apa
yang aku punya. Fisik, ya aku udah
bersyukur dikasih badan kayak gini
mbak. Punya badan gak pendek-pendek
amat. Sama rambut juga gak ada ketombe
atau kutuan. Kulit gak ada bekas luka
parah. Makanya ya kudu aku rawat sebisa
mungkin. Kalau kulit, ya karena Mama
masih keturunan Tiong Hoa sih, jadi agak
pucet-pucet gini lah kulitku. Bersyukur
juga sih karena banyak orang bilang kulit
kayak gini, katanya sih cantik. Ya,
alhamdulilah aja sih aku sering dibilang

Menurut partisipan, cantik
itu relatif tetapi memiliki
nilai-nilai yang universal,
yang mengacu pada semua
hal baik/positif baik fisik
dan non fisik.

Bagi partisipan cantik itu
dinilai secara relatif, namun
lebih mengacu pada hal-hal
yang proporsional, kondisi
sehat, dan berkulit cerah
(putih).
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kayak gitu.
Kalau wajah, yang kayak gimana sih
yang menurutmu cantik?
Wajah, Yang gimana ya? Yang ideal gitu
aja deh. Yang sesuai lah. Pokoknya yang
enak dilihat dan cocok sama badannya
atau anggota tubuh lain.
Kalau kulit? Yang cantik yang
gimana?
Yang dirawat dengan baik, mbak... Kalau
aku ya, kebetulan kan aku punya kulit
kayak gini nih, ya bagiku yang cantik, ya
kayak ginilah. Tapi bukan berarti kulit
yang bukan punyaku kubilang jelek ya
mbak. Ya semuanya bisa dibilang cantik,
asal terawat, sama apa ya, sehat, cerah
gitu lah.
Nah, pandangan kamu nih tentang
kulit putih dan kecantikan gimana?
Kulit putih dan cantik, menurutku emang
udah gak bisa dipisahkan sih mbak. Mau
bilang apalagi coba? Aku yakin, soalnya
ini udah jadi pandangan mayoritas sih.
Apakah kamu menjadikan kulit putih
sebagai salah satu ideal selfmu, dan
alasannya apa saja sih?
Iya sih, mbak. Karena aku emang punya
kulit kayak gini, masak aku mau bakar
supaya gosong. Bukan gitu sih
maksudku, mbak... Pastinya, ya karena
aku pede sama kulit aku. Aku ya kayak
gini. Dan, kebetulan mereka banyak
bilang karena yang kayak gini dibilang
cantik. Ya, disyukuri ajalah mbak. Kalau
dibilang ideal self kayaknya iya banget
deh, karena emang aku mencintai kulitku.
Kalau boleh tahu, usaha apa saja yang
kamu lakukan untuk mendapatkan
atau menjaga kulit tetap putih cerah?
Kalau mendapatkan, pastinya gak ada
usaha sama sekali karena nurun dari
mama. Kalau untuk ngejaga supaya tetep
cerah sehat, berseri-seri... maintenance
pastinya mbak. Mulai dari banyak makan
sayur, kebetulan aku kan ikut aliran
vegan, para pemakan daun, buah, umbi

Bagi partisipan, wajah yang
cantik itu proporsional dan
cocok dengan badan atau
anggota tubuh lain.

Partisipan memandang kulit
cantik itu harus terawat,
sehat dan cerah.

Bagi partisipank kulit putih
dan cantik tidak bisa
dipisahkan karena sudah
menjadi pandangan umum.

Partisipan menjadikan kulit
putih sebagai ideal selfnya.

Secara genetis, kulit putih
partisipan menurun dari Ibu
(mama)-nya. Partisipan
lebih menekankan pada
perawatan di LBC dan pola
hidup sehat secara
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dan macem-macemnya lah. Terus gak
makan daging juga kan. Terus kalau
maintenance, emang aku member LBC
sih.Tapi yang paling penting itu apa ya,
pola hidup kok mbak, sama kebiasaan
hidup sehat emang harus prioritas sih
mbak.
Kalau boleh tahu, biaya yang kamu
gunakan berasal dari mana ya?
Heehmm.. kalo soal itu aku emang bukan
contoh yang baik mbak. Soalnya
semuanya masih dari Papa. Kan aku, tiap
aku bilang mau kuliah sambil kerja itu
pasti kena marah mbak. Papa selalu
bilang; kuliah aja dulu, kerjanya nanti
aja, gampang.
Terapi atau perawatan seperti apa
yang kamu lakukan di LBC?
Yah, karena udah jadi member LBC sejak
kelas dua SMA, semua program promo
udah aku ambil mbak. Kalau
perawatannya ya bisa dibilang all in one
lah. Apa ajalah yang disarankan baik buat
aku, ya aku ambil. Simpelnya gitulah,
mbak. Bagi aku ya emang mantenance itu
harus kontinyu. Padahal, ya emang aku
gampang tergiur sih sama program-
program promo.
Apa kamu tahu atau menyadari risiko
dari berbagai obat, kosmetik, dan
misalnya nih kamu pakai suntik putih
gitu?
Risiko tahu mbak... Tapi selama jadi
member LBC belum pernah ada masalah
sih, misalnya kena efek samping obat,
kosmetik, dan lainnya. Kalau suntikan
putih aku gak pernah mbak. Eh pernah
ding ditawarin, tapi bukan suntik putih
mbak. Cuma suntik vitamin C aja.
Supaya  kulitnya cerah. Bukan untuk
mutihin juga sih, biar lebih cerah aja,
gitu. Tapi kayaknya gak begitu ngaruh
mbak, jadi ya cuma beberapa kali aja.
Kalau orang tua pernah gak
menjelaskan soal konsep cantik itu
harus gimana?

vegetarian.

Partisipan tidak mengetahui
secara pasti biaya yang
digunakan untuk perawatan
karena dibiayai orang tua.

Partisipan melakukan
perawatan all in one di LBC
sejak kelas dua SMA.

Partisipan mengetahui risiko
dari obat-obatan, kosmetik,
dan suntik putih. Partisipan
pernah melakukan suntik
vitamin C untuk lebih
mencerahkan kulit tetapi
hanya beberapa kali karena
tidak berpengaruh.
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Nah kalau itu, soal mamaku. Papaku
mana peduli mbak. Dia kalo ngomong
pasti soal kuliah melulu. Terus mama
karena ketemu hampir tiap hari kan, ke
LBC juga bareng mama terus. Jadinya,
aku emang banyak kena pengaruh sih
sama mama. Pengaruh banget bagi aku
itu soalnya cantik harus luar dalam.
Bukan salah satu ajasih, harus seimbang.
Jadi kalau mau dibilang cantik, ya gak
cuma fisiknya aja yang bikin mata lelaki
gak kedap-kedip gitulah mbak. Jadi
rebutan cowok-cowok dan sebagainya.
Tapi harus diperkuat sama kepribadian
yang cantik juga mbak. Harus punya sifat
yang baik-baik lah pokoknya.
Dari penjelasan tadi, apakah
pandangan itu dipengaruhi sama latar
belakang budaya?
Pastinya iya mbak.Papaku kan orang
Jawa asli. Mamaku walau keturunan cina,
tapi bisa dibilang jawa tulen. Setahu aku
kalo orang jawa itu kan apa ya,emang
lebih mengu-tamakan cantik non-fisik
daripada fisik. Tapi bukan berarti fisik
gak diperhatiin mbak. Terus apa ya,dua-
duanya emang harus sama-sama
seimbang dan diperhatikan.
Sejauh apa pandangan orang tua
mempengaruhi kamu? Apakah sesuai
dengan konsep cantik menurutmu?
Sangat pengaruh, karena aku emang
deket banget sama mama. Soalnya anak
tunggal mbak, jadi ya kalo di rumah
cuma sama Mama tempat curhatnya.
Menurutkamu, media berpengaruh
gak dalam pembentukan konsep
‘cantik itu berkulit putih’? Misalnya
tv, film, majalah, internet dansosmed.
Pengaruh banget Mbak. Apalagi yang
isinya berbau iklan kosmetik, pemutih,
fashion, life style gitulah. Pasti ngaruh
banget, menurutku. Film juga pastinya
mbak, kayak film Korea sama Jepang.
Tapi kalo aku sih lebih sukak ke Korea,
ya... Majalah, ya kayak Cosmo gitulah.

Orang tua (Ibu/Mama)
sering menekankan /
menjelaskan kepada
partisipan bahwa cantik
harus luar dalam dan
seimbang.

Bagi partisipan konsep
cantik sangat dipengaruhi
latar belakang budaya.
Partisipan sendiri
dipengaruhi budaya Jawa.

Orang tua partisipan
(Ibu/Mama) sangat
berpengaruh dalam
menanamkan konsep
kecantikan.

Menurut partisipan media
sangat berpengaruh dalam
membentuk konsep cantik
itu putih. Partisipan sendiri
dipengaruhi film Korea dan
Jepang.
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Kalo sosmed.... sama jugalah mbak;
isinya ya yang berkaitan sama iklan
semua. Tapi buat aku gak ngaruh soal
iklan, karena udah pokoknya LBC aja
deh.
Menurut kamu sendiri gimana sih
konsep putih itu cantik yang
dipengaruhi media bisa tertanam?
Menurutku, terutama karena terlalu
sering muncul iklan di media sih. Juga
selalu yang ditampilkan itu pasti cewek
yang kulitnya putih kan ya, apalagi
remaja SMA atau kuliah-kuliah semester
awal, gimana-gimana kalo soal itu cepat
atau lambat ya banyak yang terpengaruh
lho.
Menurutmu media apa aja yang paling
berpengaruh?
Kalo menurutku semuanya sih mbak.
Gak Cuma tv, majalah, sosmed, ya
semuanya lah. Kalo aku pribadi sih,
pengaruh dari sosmed sama majalah.
Jarang nonton tv soalnya.
Apakah ada artis di media yang
mempengaruhi kamu tentang cantik
itu putih?
Kalo media... sebenernya artis korea aku
emang suka banget mbak. Kayak Park
Shin-hye tuh aku ngefans banget sama
dia. Apalagi filmnya yang judulnya
Pinocchio sama You’re Beautiful. Duh,
itu bikin iri banget mbak, terus kulitnya
putih dan manis bangetlah dilihat. Juga
Im Yoona tuh, penyanyi
Girls’Generation. Artis juga sih dia.
Paling suka pas dia main film Because
It’s The First Time, ee’ bagus banget deh
mbak. Kayaknya dua itu aja sih.
Menurutmu bagaimana artis-artis di
media dapat mempengaruhi orang
tentang konsep cantik itu berkulit
putih?
Hmm menurutku ya, pertama, pasti
kecantikan artisnya itu sendiri sih, mbak.
Terus, ya ketenarannya. terus life style
artis yang diidolakan pastinya ngaruh ke

Menurut partisipan, iklan di
media sangat mempengaruhi
remaja putri (cewek),
khususnya SMA dan
mahasiswa semester awal
terkait konsep putih itu
cantik.

Menurut partisipan semua
jenis media sangat
mempengaruhi dalam
menanamkan konsep cantik
itu putih.

Partisipan ngefans dengan
Park Shin-hye dan Im
Yoona (artis Korea),
khususnya soal kulit putih
yang cerah.

Bagi partisipan, tubuh artis
adalah sumber pengaruh
yang luar biasa bagi fans.
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penggemar, atau orang-orang siapa aja
deh. Yang paling menonjol pastinya kulit
lah. Paling keliatan, dan paling bikin
gimana gitu. Apalagi artis-artis cewek
yang putih-putih banyakan jadi bintang
iklan kosmetik kan, terus selain itu
pemutih pastinya. Jadi secara umum, kalo
menurut aku, ya gara-gara media, jadinya
apa yang melekat di dia, rasanya pengen
melekat juga di kita. Dan, seolah pengen
ngelakuin apa aja supaya bisa kayak dia.
Ada gak dampak-dampak psikologis
dari konsep cantik itu putih sebagai
ideal self kamu?
Apa ya.... mungkin aku jadi perhatian
banget sama kulitku. Jadi narsis di
sosmed gitu. Apa sih, Ngaca-ngaca terus
mbak bawaannya. Terus maintenance jadi
seolah kebutuhan primer. Kulitku jadi
rasanya penting banget buat aku dan
harus aku jaga supaya selalu cerah
berseri-seri, mulus, dan terlindung dari
matahari biar kulitkugak terbakar.Oh iya,
kulitku agak sensitif sama air juga
soalnya. Pernah dulu pas ada acara
kelurga di Bandung, menginap di tempat
saudara mama, mungkin airnya kurang
bersih mbak; jadi bentol-bentol gitu
kulitku. Gimana jelasinnya ya....
pokoknya aku jadi takutlah, jauhin kalo
ada hal-hal yang menurutku bakal gak
baik buat aku dan kulitku.
Sejauh mana dampak itu
mempengaruhi kehidupan kamu?
Ngaruhnya dalem banget mbak... bingung
mau jelasinnya kayak gimana, tapi
bagiku, kulit bener-bener jadi hal yang
prioritas gitulah. Kan ngaruh banget sama
kecantikan. Jadi pengen selalu terawat.
Udah sih gitu aja.
Bagaimana kamu menjalani
kehidupan dengan dampak psikologis
yang kamu hadapi itu?
Kadang ngerasa berat sih mbak, apalagi
kalo kena iritasi air, atau terpaksa panas-
panasan jadinya kulit kebakar. Kalo lagi

Oleh karena itu iklan
kosmetik yang dibintangi
artis sangat berpengaruh
besar.

Dampak psikologis
partisipan adalah menjadi
hyperprotectif dan narsis di
sosmed. Hal ini menjadikan
perawatan kulit sebagai
kebutuhan primer.
Partisipan sering merasa
kecewa jika kulitnya
bermasalah, seperti terbakar
matahari atau terkena iritasi
air.

Bagi partisipan, kulit benar-
benar menjadi prioritas
kecantikan.

Partisipan kadang merasa
berat/tertekan ketika
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normal kayak gini, ya seneng-seneng aja
mbak, enjoy, happy dan pede abis gitu.
Kalo bahasa Jakartanya; ya inilah gue,
gue mau gini elu mau apa? Gitu aja deh
heee.
Oke. Oke. Makasih atas waktunya ya.
Oke, deh mbak, sukses ya, buat
penelitiannya.

kulitnya bermasalah.
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Terima kasih atas kesediaan dan
waktunya. Tempo hari, kan udah
saya jelaskan bahwa saya sedang
meneliti konsep cantik, yaitu tentang
kulit putih sebagai ideal self
Iya, Mbak. Siap.
Boleh tahu latar belakang keluarga
dan pendidikan kamu?
Kalo ayahku tu Polisi, terus kalau Ibu
ngajar, jadi guru SD. Saya baru aja
masuk kuliah, Mbak.
Oh, gitu. Kuliah ambil apa, semester
berapa?
Aku ambil Kedokteran Hewan UGM,
semester 1 lah.
Oke, kita masuk pertanyaanya.
Menurut kamu cantik itu apa sih?
Konteksnya cantik bagi wanita ya....
Hmm.. menurutku, cantik itu... cantik
itu relatif lah. Bisa dibilang cantik itu
wanita yang punya tubuh di atas nilai
sedang. Jadi ya cantik itu bukan jelek
dan ukurannya luas.. minimal punya
wajah menawan, bentuk rahang bagus,
giginya putih rapi kayak barisan jagung,
kulitnya mulus, putih, tinggi sama berat
badannya proporsional. Aku rasa sih
wanita yang kayak gitu bisa dibilang
cantik.
Tadi kamu ada bilang soal kulit,
kenapa kok kulit harus mulus dan
putih?
Oke.. gimana ya jelasinnya ya... emang
lebih ke pandangan orang banyak sih

Partisipan berasal dari keluarga
menengah, dan partisipan
sedang kuliah.

Partisipan kuliah di kedokteran
hewan.

Menurut partisipan cantik itu
relatif, yang pada umumnya
memiliki tubuh yang bagus,
seperti wajah yang menawan,
rahang yang bagus, gigi yang
rapi, kulit mulus dan putih,
serta memiliki tinggi dan berat
badan yang proporsional.

Menurut partisipan, untuk
dikatakan cantik,  kulit harus
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mbak. Aku sendiri sebetulnya pas kelas
dua SMA tu gak seputih ini. Aku suka
sama kulit putih, karena bagiku itu
terlihat cantik, aku pengen putih, supaya
aku dibilang cantik hee.
Baiklah.... Dan kamu dapet konsep
atau pemahaman kayak gitu dari
mana?
Aku dari SMA memang suka ikut
ekstrakurikuler sinematografi gitu.
Sering ikut jadi pemain film pendek.
Dari situ aku jadi perhatian sama
penampilanku. Kulit apalagi. Selain itu,
aku juga sering nonton film drama gitu
di youtube, buat referensi lah. Rata-rata
cewek yang main film drama Korea
Jepang kan pada putih mbak, FTV indo
jugak putih-putih kan artisnya. Nah,
jelas banget awalnya konsep pasti
terinspirasi dari situ.
Kamu setuju gak, kalo cantik itu gak
harus fisik?
Hee Setuju banget Mbak. Tapi aku
sendiri gak yakin sih, bisa kayak gitu.
Cantik ya harus fisik juga lah. Orang
kan dilihat dari penampilannya.
Oke. Nah, kecantikan itu kan salah
satu ideal self seseorang nih. Menurut
kamu, ideal self atau diri yang ideal
sebetulnya seperti apa?Apa sih ideal
self kamu?
Kalo ideal self aku, jadi dokter hewan
terkenal, dipercaya klien, punya klinik
sendiri. Soal kecantikan, pastinya aku
pengen awet muda, dikasih kesehatan
terus, punya kulit putih dan cerah terus.
Pokoknya yang baik-baik lah.
Pendapatku sih, ideal self itu walau tiap
orang nih beda-beda kan pasti,  tapi
nilai-nilainya tu secara umum universal
kok. Intinya mendambakan sesuatu
yang saat ini dan nanti sehingga
menjadi semacam inti yang harus
dikejar dalam hidup. Gak mungkin kan
ideal self itu misalnya harapan kita
untuk masa lalu...? mungkin gak sih?

putih dan mulus seperti
pandangan banyak orang.
Partisipan ingin putih supaya
disebut cantik.

Partisipan mendapatkan
konsep putih itu cantik karena
pengaruh sejak SMA karena
ikut ektrakurikuler
sinematografi. Partisipan
sering menjadi pemeran film
pendek, dan banyak nonton
film korea sebagai referensi.

Partisipan setuju bahwa cantik
tidak harus fisik semata.
Namun, kecantikan juga harus
dilihat dari fisik.

Partisipan memahami ideal self
sebagai hal-hal yang
didambakan oleh seseorang.
Dari segi karir, partisipan ingin
menjadi dokter hewan yang
terkenal. Kalau segi
kecantikan, sebjek ingin awet
muda, sehat, dan kulit putih
yang cerah.
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Hee.. Jadi lebih ke soal harapan di masa
depan gitu, Mbak. Entah soal karir,
kehidupan pribadi, kesehatan,
kecantikan, ekonomi, dan semuanya
yang berhubungan dengan diri
seseorang.
Wah, luas juga ya pemikiran kamu
tentang ideal self. Kalo boleh tahu
nih, kamu udah melakukan sejauh
mana untuk mengejar ideal self?
Walah. Pertanyaan teroris. Sejauh apa
ya? Belum jauh deh kayaknya. Paling
sebatas pendidikan aja. Aku kuliah di
kedokteran hewan supaya nanti bisa jadi
dokter hewan. Tapi masih jauh.
Apakah keluarga juga
mempengaruhi kamu dalam
pembentukan ideal self?
Pengaruh, iya pasti mbak. Orang tua
pengaruhnya lebih ke kasih dukungan
aja sih. Mereka mendukung apa yang
aku kejar. Semuanya didukung asal
yang baik-baik.
Kalau soal konsep cantik itu putih,
teman-teman sepergaulan
mempenga-ruhi nggak?
Teman-teman di kampus iya banget.
Sesama teman kan saling pengaruh. Ya,
soal perkuliahan, pergaulan, komunitas,
hal-hal yang gak formal lah. Otomatis
ngaruh juga soal kecantikan karena
sering jadi bahan obrolan juga kan.
Kalau masyarakat mempengaruhi,
nggak?
Pengaruh juga karena rumah orang tua
kan di pemukiman kampung gitu. Aku
juga aktif di karang taruna, sering jadi
MC kalo ada acara. Sering di panggung
aku orangnya.
Pendidikan di Kampus dan tingkat
pen-didikan menurutmu,
berpengaruh gak?
Besar banget sih pengaruhnya, tapi
bukan ke soal konsep cantik ya.... Aku
orangnya lumayan aktif di
kemahasiswaan juga soalnya, dan

Partisipan telah mengejar ideal
self-nya (di bidang karir)
sebatas kuliah dengan baik.

Keluarga partisipan sangat
mempengaruhi partisipan
dalam pembentukan ideal self.

Teman-teman di kampus
banyak memberi pengaruh
pada partisipan, terkait konsep
kecantikan.

Masyarakat, khususnya
komunitas karang taruna
mempengaruhi partisipan
dalam pembentukan ideal self
(konsep kecantikan).

Pendidikan di kampus
mempengaruhi partisipan
dalam pembentukan ideal self,
namun bukan mengenai konsep
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beberapa kali ikut jadi panitia kalau ada
acara seperti seminar, pertemuan alumni
gitu. Mumpung masih semester awal,
jadi harus aktif. Kampus pengaruhnya
ke pembentukan diri gitu sih, aktivitas
kemahasiswaan apalagi. Menurutku,
dan setahu aku itu sih.
Status sosial ekonomi mempengaruhi
nggak buat kamu?
Menurutku pengaruh. Ideal self soal apa
aja jelas dipengaruhi status sosial dan
ekonomi. Kemampuan orang tua
mempengaruhi kita bisa kuliah apa
enggak. Status orang tua di masyarakat,
juga ngaruh sama kita, soal kita
diposisikan seperti apa di masyarakat.
Semua itu jelas ngaruh sama mainset
kita. Aku sendiri sih, pengen jadi dokter
hewan, pengen cantik, pengen punya ini
itu, apa pun itu juga dipengaruhi status
sosial ekonomi.
Kalau konsep kecantikan nih, dirimu
yang cantik yang kamu harapkan itu
seperti apa sih?
Aku pengen cantik luar dalem. Cantik
itu, semua orang juga tahu pasti ada dua
sisi antara cantik luar sama cantik
dalem. Masalahnya cantik dalem itu
bisa diubah atau gak diubah kan gak
kelihatan, Cuma orang yang udah kenal
yang bisa nilai. Cantik luar itu dilihat
juga dinilai semua orang. Nah, cantik
luar itu kan juga butuh intensitas banget
mbak. Tenaga, waktu, biaya juga. Aku
pribadi sih, pengen banget punya kulit
putih bercahaya gitu. Ya, gitulah....
Kulitku kurang putih dikit, dikit lagi sih
katanya.
Oke-oke, jadi menurutmu kecantikan
itu apa sih?
Kecantikan itu, apa pun yang kita miliki
di badan mbak, apa pun yang bisa kita
tunjukkin dan bisa dibilang sama orang-
orang tu, “kamu cantik ya.” ya intinya
sih gitu mbak.
Terus aspek-aspek kecantikan itu apa

kecantikan. Lebih pada
pembentukan kepribadian dan
karakter.

Menurut partisipan status
sosial ekonomi mempengaruhi
pembentukan ideal self. Dalam
hal ini status sosial ekonomi
orang tua sangat
mempengaruhi partisipan.

Partisipan mengharapkan
kecantikan luar dalam.
Partisipan menekankan kedua
aspek tersebut, namun lebih
intens pada kecantikan luar,
khususnya terkait kulit harus
putih.

Menurut partisipan kecantikan
adalah apa pun yang
dimilikinya, yang dapat
ditunjukkan kepada orang lain;
agar dapat dinilai/disebut
cantik.
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aja?
Aspeknya, menurutku hampir semua hal
bisa jadi aspek kecantikan. Mulai dari
fashion, life style, tubuh, dan pribadi
seorang wanita itu. Bisa juga aspek
cultur, pendidikan, ekonomi juga bisa...
pokoknya ribet kalo mau ditarik sana
sini ngaruh semua jadi aspek. Luas
banget menurutku mbak.
Gini aja, menurut kamu bentuk
tubuh yang cantik itu seperti apa?
Pasti yang kalo dilihat orang bisa bikin
dipuji. Itu namanya cantik. Aku pribadi,
tubuh yang cantik pasti serasi atau
ideal,... proporsional…. Tapi tiap orang
kan beda-beda pandangannya mbak.
Menurutku ya gitu.
Kalau wajah, kayak gimana yang
menurutmu cantik?
Kalo aku, wajah yang awet muda, yang
baby face gitu. Wajah cantik itu kan
identik sama wajah yang kelihatan
muda, kayak remaja, padahal udah mau
masuk 30-an.
Kalau kulit? Lebih diperjelas dong,
yang cantik yang gimana sih
detilnya?
Pasti mulus, putih, cerah, enak dilihat,
dan kelihatan seger gitu mbak. Kulitnya
kencang enggak ada kerut, gak ada
bekas luka, sehat ya. Kulit idaman
semua wanita tuh....
Pandangan kamu nih tentang kulit
putih dan kecantikan gimana?
Kulit putih, ini konteksnya cerah mulus
berseri-seri ya, Mbak.... ya gak mungkin
bisa dipisahkan sama kecantikan. Aku
sendiri memang ngejar itu sih.
Apa kamu menjadikan kulit putih
sebagai salah satu ideal self, dan
alasannya apa saja sih?
Aku banget, itu mbak. Kulit putih itu
ideal self aku. Karena aku suka pasti.
Alasannya, bingung juga sih. Karena
pengennya kelewat banget-banget-
banget juga. Seneng lah kalo punya

Menurut partisipan aspek
kecantikan mencakup banyak
hal, mulai dari fashion, life
style, tubuh, dan kepribadian.

Menurut partisipan bentuk
tubuh yang cantik adalah yang
ideal atau proporsional.

Menurut partisipan wajah yang
cantik adalah yang awet muda.

Menurut partisipan kulit yang
cantik adalah kulit yang mulus,
putih, cerah, enak dilihat, sehat
dan segar.

Partisipan memandang bahwa
kulit putih tidak dapat lepas
dari kecantikan, simbol
kecantikan.

Partisipan menjadikan kulit
putih sebagai ideal self.
Partisipan senang memiliki
kulit putih.
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kulit putih.
Kalau boleh tahu, usaha apa saja
yang kamu lakukan untuk
mendapatkan atau menjaga kulit
harus tetep putih cerah?
Pake sabun pemutih, facial wash
pemutih, lotion pemutih, terus minum
vitamin C, terus vitamin E ya. Sering
juga lulur ke salon. Ke klinik kulit juga
sering sih tapi gak rutin.
Biaya yang kamu gunakan berasal
dari mana ya?
Hehe Orang tua mbak. Dari uang jajan,
kadang aku alihkan ke salon. Tapi
emang kalo aku minta pasti dikasih
sama ortu... aku kan anak tunggal.
Kalau boleh tahu, terapi atau
perawatan seperti apa yang kamu
lakukan di klinik?
Ke klinik, paling kalo pas ada masalah
kena iritasi sih. Ya jarang, mbak. Suntik
pemutih, aku juga ambil sih, tapi
sebulan sekali.
Apa kamu tahu atau menyadari
risiko dari berbagai obat, kosmetik,
dan inject pemutih?
Risiko pasti ada. Semua obat juga pasti
ada efek samping. Kosmetik, aku pake
yang ada BP POM-nya sih. Bukan
impor cina, atau herbal-herbalan yang
biasa dijual online. Kalo soal suntik
pemutih, kan dokternya di klinik
berpengalaman pasti banyak mbak. Aku
member di klinik kulit K24 deket
kampus situ. Di Gejayan.
Pernah gak ngalamin efek samping
dari obat atau inject pemutih?
Selama ini belum dan jangan sampai
lah, mbak. Hehe....
Oke deh, kita ganti tema dulu, ya.
Gini, kalau dari keluarga nih, pernah
gak orang tua menjelaskan soal
konsep cantik itu yang harus
gimana?
Kalo dari orang tua pernah sih, paling
ya cantik itu harus jadi wanita baik-

Untuk mendapatkan dan
menjaga kulit agar putih
partisipan menggunakan sabun
pemutih, facial wash pemutih,
lotion pemutih, konsumsi
vitamin c, sering ke salon dan
klinik kulit.

Partisipan mendapatkan biaya
perawatan kecantikan dari
orang tuanya.

Partisipan hanya ke klinik
ketika ada masalah dengan
kulitnya, seperti terkena iritasi.
Suntik pemutih dilakukan
sebulan sekali.

Partisipan mengetahui risiko
dari kosmetik yang
mengandung pemutih serta
suntik putih.

Partisipan belum pernah
mengalami efek samping dari
suntik putih.

Partisipan pernah dijelaskan
oleh orang tua terkait konsep
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baik. Aku rasa tu, lebih ke penjelasan
yang gitu-gitu sih, mbak. Intinya ya
harus berkepribadian baik gitu.
Terus, apakah pandangan itu
dipengaruhi sama latar belakang
budaya?
Iya, mbak. Logikanya pasti dipengaruhi
cultur lah. Ayahku kan dari Jawa Barat.
Ibu asli Jogja. Kurang lebih latar
budaya mereka sama lah ya. Tapi
menurutku orang Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Bali, bahkan Papua
pastinya kalau soal pandangan
kecantikan internal itu, kayak
kepribadian wanita, sifat-sifatnya,
semuanya pasti kurang lebih samalah.
Wanita tu harus baik, penyayang,
pengertian, ya gitu-gitu lah.
Gimana tanggapanmu tentang
pandangan orang tua? Sesuai enggak
dengan apa yang kamu jadikan
konsep cantik bagi dirimu? Dan
sejauh apa pengaruhnya bagimu?
Tanggapanku positif lah. Memang
seharusnya begitu. Tapi, yang namanya
ortu itu kadang lupa kalo mereka dulu
juga pernah mengalami masa puber.
Masa pengen kelihatan kayak gini
kayak gitu. Suka sama ini itu. Mereka
merasa seolah-olah langsung tua aja. Di
situ aku merasa janggal sih. Bagiku, ya
cantik itu harus sesuai zamannya dan
perkembangannya. Sekarang cantik
harus kelihatan putih mulus cerah, ya
tentu juga baik pribadinya. Itu
pemikiranku sih mbak. Dan soal
pengaruh pandangan orangtua tentang
kecantikan buat aku, lebih ngaruh di
masalah kepribadian harus gimana.
Kalo soal fisik, kulit harus gimana,
rambut harus gimana, pakaian harus
gimana, itu dari aku sendiri.
Menurut kamu, media berpengaruh
gak dalam membentuk konsep
‘cantik itu berkulit putih’? Media tv,
film, majalah, internet, sosmed.

kecantikan, namun lebih pada
kecantikan internal seperti
berkepribadian baik.

Menurut partisipan pandangan
tentang kecantikan dari orang
tuanya sangat dipengaruhi
budaya Jawa. Dimana wanita
harus memiliki sifat-sifat baik.

Partisipan menanggapi positif
pandangan orang tuanya
tentang konsep kecantikan
internal. Hanya saja, partisipan
mengkritik pandangan tersebut
seolah-olah orang tua-nya tidak
pernah mengalami masa puber.
Bagi partisipan cantik harus
luar dalam.

Menurut partisipan semua jenis
media berpengaruh terhadap
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Semuanya ngaruh, mbak. Semua media
itu, ya media itu yang bikin era atau
zaman ini bisa berubah. Semuanya
berubah kan karna ada medianya itu.
Jadi konsep cantik itu putih jelas
dipengaruhi sama media.
Menurutmu gimana sih konsep putih
itu cantik yang dipengaruhi media
bisa tertanam?
Dari pengidolaan deh kayaknya. Lihat
aja sih kan banyak tu, idol atau artis
yang dipakai di film-film itu sama di
iklan-iklan itu hampir semuanya putih.
Jadi kalo pengidolaan sama artis tu
menurutku ya secara langsung ngena ke
setiap pribadi sih.
Menurutmu media apa yang paling
berpengaruh?
Semuanya, mbak. Sekarang kalau bicara
media, kayaknya gak bisa lagi dipisahin
antara radio, tivi, koran, majalah,
internet. Jadi menurutku sih semua udah
jadi satu. Soalnya kan eranya tu uda
integrasi media. Bayangin aja, tivi
punya akun fb, instagram, twitter, web,
blog, dan apalah. Radio juga gitu,
majalah juga. Tapi kalo mau ditarik satu
kesimpulan sih, menurutku internet,
khususnya sosmed nih yang paling
berpengaruh sih itu.
Apakah ada artis di media yang
mempengaruhi kamu tentang cantik
itu putih?
Aku gak ngefans orangnya mbak hee.
Semua artis yang kulitnya putih tu aku
suka. Tapi kalo satu persatu harus
disebutin, bingung juga. Pokoknya artis
yang kulitnya putih mulus itu ya ngaruh
ke aku banget.
Menurutmu bagaimana artis-artis di
media dapat mempengaruhi orang
tentang konsep cantik itu berkulit
putih?
Dari iklan, dari film, dari fashion, musik
dan ya pastinya dari semua sisi
kehidupan tentang mereka yang

pembentukan konsep
kecantikan.

Menurut partisipan, konsep
kecantikan yang dipengaruhi
oleh media pada dasarnya
terbentuk dari pengidolaan
terhadap artis.

Menurut partisipan semua
media mempengaruhi secara
simultan, terkait pembentukan
konsep kecantikan. Meskipun
demikian, partisipan
menekankan bahwa yang
paling berpengaruh adalah
sosial media (internet).

Partisipan tidak memiliki idola.
Semua artis yang kulitnya
putih mempengaruhinya.

Artis memberi pengaruh
melalui iklan, film, musik,
fashion, bahkan kehidupan
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terpublis. Yang bisa semua orang lihat.
Ada gak dampak-dampak psikologis
dari konsep cantik itu putih sebagai
ideal self kamu?
Sampai saat ini sih aku belum
mendapatkan kulit yang memuaskan
penilaianku sendiri mbak. Ya itu jadi
masalahnya. Dulu waktu SMA
dibilangin sama dokter sih, kalo mau
putih itu jangan terlalu putih, nanti
pigmen itu jadi menipis kan jadi gak
sehat. Kalau mau putih, sampai sejauh
apa kita mau putih sih, ya bandingin aja
antara lengan tangan sama bagian paha
dalem, nah lengan itu kan baiknya nanti
seperti warna paha dalem. Kalo kita
mutihin kulit itu ya baiknya seperti
warna kulit yang gak kena matahari.
Jadi kalo sampe sekarang, aku masih
belum puas sih, secara lengan sama
paha aku masih belang, gak sama, ya
dikit lagi sih hii..
Sejauh mana dampak itu
mempengaruhi kehidupan kamu?
Wah, sampek mana ya... Jadi mikirin
kulit terus ya iya. Masalahnya kan aku
ambil kedokteran hewan ya mbak,
semester satu belum banyak praktek di
lapangan sih. Tapi mulai semester tiga
nanti bingung sih, pastinya banyak di
lapangan. Jadi kalo ideal self aku soal
kulit ini sebetulnya banyak tantangan
juga sih. Terus soal belum puas sama
kulitku yang sekarang, walau udah bisa
dibilang agak putih lah, soalnya kan
kuning langsat udah lewat hii, tetep aja
terobsesi supaya putih gitu. Jadi lebih
ke semacam tekanan gitu sih, mbak.
Bagaimana kamu menjalani
kehidupan dengan dampak psikologis
yang kamu hadapi itu?
Ya kadang berasa banget, kadang gak
terlalu dipikirin. Ya kayak pas abis
mandi biasanya kan di depan cermin
agak lama gitu hii sambil pake hand-
body, ya lihat perbedaan antara lengan

sehari-hari yang dipublish di
media.

Hingga sekarang partisipan
belum mendapatkan kulit
idamannya. Pada beberapa
bagian tubuhnya masih terlihat
belang (putihnya belum
merata).

Partisipan seperti orang
paranoid. Memikirkan kulit
secara berlebihan. Partisipan
juga merasa tertekan karena
pada semester tiga nanti
banyak praktek di lapangan.
Partisipan takut kulitnya
terbakar matahari.

Kadang partisipan sering
merasa tidak puas melihat
beberapa bagian kulit tubuhnya
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sama bagian lain tu rasanya greget gitu,
mbak. Tapi ya, kehidupan-ku sih
kujalani biasa aja.
Oke. Oke. makasih atas waktunya ya.
Oke, mbak.

belang (tidak putih merata).
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Lampiran 5.

Wawancara Partisipan Ke-empat

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2016

Lokasi : Gamping – Sleman (Kontrakan Kost Partisipan)

Nama Partisipan : Aloy (Nama Samaran)

Durasi : 14 Menit, 21 Detik

No Keterangan Analisis/Koding
1

5

10

15

20

25

30

Makasih ya, waktu dan kesediaannya
diwawancarain. Waktu itu kan udah
saya jelaskan kalau saya sedang
meneliti konsep cantik, tentang kulit
putih sebagai ideal self. Jadi udah siap
wawancarai nih?
Siap, mbak.
Latar belakang keluarga dan
pendidikan kamu boleh dong
dijelaskan?
Boleh, kalau keluargaku... Papaku
kontraktor kalo Mama gak kerja. Mereka
sekarang tinggal di Makasar. Jadi aku
ngekos di Jogja karena kuliah.
Kuliah ambil jurusan apa, semester
berapa?
Aku kuliah ambil Fakultas Ilmu
Komunikasi, tapi yang jurusannya Public
Relations. Udah semester 7.
Wah udah mau skripsi ya... Menurut
kamu, cantik secara umum buat
wanita itu yang gimana sih?
Nah, pertanyaannya cocok banget nih,
pas banget sama aku yang anak PR.
Kalau kuliahku memang gak bahas soal
cantik itu harus gimana sih, tapi
sebetulnya mirip-mirip lah; sebelas dua
belas. Cantik itu pasti luwes, indah, bisa
dibilang penampilan seseorang yang
mendekati perfect lah kalo dilihat publik
atau audience, istilah tepatnya kalo dari
dalam dunia PR. Setahu aku wanita
dibilang cantik itu kalau dia pandai

Partisipan berasal dari
keluarga menengah ke atas.
Partisipan adalah mahasiswa
semester 7, berasal dari luar
provinsi/daerah dan nge-kos
di Jogja.

Partisipan kuliah ambil
jurusan PR.

Menurut partisipan, cantik itu
luwes, indah, dan penampilan
yang mendekati sempurna
menurut pandangan banyak
orang. Partisipan menekankan
bahwa cantik itu pastinya
berpenampilan menarik.
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berpenampilan menarik. Bisa dari make
up, pakaian, dan semuanya. Karena
cantik itu harusnya, kan menarik....
Kalau pandangan kamu tentang cantik
itu harus berkulit putih, gimana?
Ehm, ya cantik itu pada umumnya
memang kulit harus kelihatan putih sih.
Aku sendiri pengen banget punya kulit
putih. Karena putih itu... putih itu ya
cantik lah pastinya.
Kalau boleh tahu, kamu dapet konsep
kulit putih itu cantik dari mana?
Awal kuliah aku gak terlalu peduli sih
kalo kulit itu harus putih atau enggak.
Tapi mulai semester tiga aku emang
pingin punya kulit putih. Pengaruhnya ya
dari duniaku sendiri mbak. Bidang
kerjaku, harapannya sih, nantinya ya
kerja di sektor publik, yang berhadapan
langsung dengan publik. Kalo di
perusahaan ya kayak bagian humas lah,
atau minimal ya bagian HRD. Jadi nggak
bisa munafik, kalo misalnya ada
lowongan di Perusahaan untuk posisi
HRD, Humas, Sekretaris, atau Sales
Marketing misalnya, kalo cewek yang
pada dicari pasti yang penampilannya
cantik, yang putih, yang enak dilihat,
supaya bisa mencerminkan nama baik
perusahaan juga.
Nah, sekarang gimana dong pendapat
kamu mengenai, cantik itu gak harus
fisik? Misalnya, gak harus berkulit
putih....
Kalau aku sih setuju dengan pendapat itu.
Soalnya cantik itu elemennya memang
banyak. Pribadi misalnya, juga harus
cantik lah, harus baik, bersahabat, harus
cerdas juga. Tapi yakinlah kalo di dunia
kerja yang sesuai bidangku, yang dicari
ya yang punya dua sisi kecantikan.
Maksudnya, yang dicari itu yang cantik
dan baik, smart, cekatan, ya gitulah. Saya
rasa gitu.
Baiklah, waktu itu kan udah aku kasih
pemahaman tentang ideal self. Nah,

Partisipan setuju dengan
pandangan bahwa cantik itu
harus kelihatan putih.

Konsep cantik harus berkulit
putih terpengaruh dari dunia
pendidikan partisipan. Karena
partisipan kuliah di PR dan
harapannya dapat bekerja di
sektor publik, maka
penampilan fisik menjadi hal
yang utama.

Partisipan setuju bahwa
cantik itu tidak harus fisik,
tidak harus putih. Namun
kelak dunia kerja yang
menjadi orientasi partisipan
pada dasarnya lebih memilih
wanita yang cantik dan baik.
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kamu setuju gak kalo kulit putih itu
juga salah satu ideal self kamu?
Setuju... Nih, kulitku ya lumayan kan
ya... bisa lah dibilang putih. Tapi kalo
mulus apa enggak aku gak tahu juga.
Kalo ideal self yang soal dunia kerja,
kamu udah berjuang sejauh mana?
Baru mempertahankan IPK supaya tetep
tiga koma, terus mulai browsing-
browsing soal kerja di perusahaan A, B
atau C. Baru sebatas itu sih Mbak.
Pengen banget cepet lulus supaya bisa
daftar kalo ada lowongan.
Apakah keluarga juga mempengaruhi
kamu dalam pembentukan ideal self?
Iya mbak. Walau ortu jauh, tapi
komunikasi lewat telpon atau SMS cukup
intens sih, jadi berasa kayak gak ada
jarak. Ortu lebih memberi dukungan ke
aku juga, supaya aku terus semangat.
Cepet lulus. Ya seputar itu aja.
Kalau teman-teman di kos, di kampus
juga mempengaruhi nggak?
Pengaruh. Bagiku memang pengaruh....
Soalnya aku tu orangnya senang bergaul.
Teman dikos dan di kampus sama aja
karena kosku dekat kampus. Orang-
orangnya sama. Mereka lebih beri
pengaruh soal fashion, life style, juga
pergaulan. Kadang mereka sering bahas
juga soal penampilan ya, bahas soal kulit
yang cantik itu kayak gimana. Sama..
kesimpulannya kuilt putih tetep nomor
satu.
Kalau masyarakat mempengaruhi,
nggak?
Selama aku jadi anak kos sih, enggak
pengaruh.
Pendidikan di Kampus dan tingkat
pendidikan menurutmu, ber-
pengaruh gak?
Jelas pengaruh banget. Kayak yang udah
aku ceritain tadi. Kan aku kuliah ambil
PR jadi soal penampilan dan kecantikan
itu jadi bahasan sehari-hari. Terus tingkat
pendidikan dan bidang atau spesialisasi

Partisipan setuju bahwa kulit
putih adalah salah satu ideal
self-nya.

Demi mengejar ideal self
(karir), partisipan
mempertahankan IPK di atas
tiga, dan sudah mulai cari-
cari info lowongan pekerjaan.

Keluarga sangat
mempengaruhi pembentukan
ideal self partisipan.

Teman-teman kos dan di
kampus sangat
mempengaruhi partisipan
dalam pembentukan ideal
self. Pengaruh pada hal-hal
seperti fashion, life style, dan
pergaulan. Terkait
kecantikan, kulit putih
memang selalu menjadi hal
yang utama.

Masyarakat tidak
mempengaruhi partisipan.

Pendidikan sangat
mempengaruhi partisipan
dalam pembentukan konsep
cantik secara menyeluruh.
Tingkat pendidikan, bidang,
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pendidikan menurutku juga ngaruh mbak.
Status sosial ekonomi mempengaruhi
nggak buat kamu?
Kalau menurut aku ngaruh. Soalnya
lapisan apa ya ... oh, kalangan. Tiap
kalangan beda orientasi ideal self-nya.
Aku pribadi bisa dibilang dari kalangan
ekonomi biasa aja sih, lebih enggak
kurang juga enggak. Fleksibel aja.
Kita sempitkan lagi nih, jadi konsep
kecantikan menurut kamu itu seperti
apa sih? Aspek-aspeknya apa aja?
Misalnya nih, aspek sosial, budaya,
pendidikan, dan sebagainya.
Konsep kecantikan itu hal-hal yang
tujuannya untuk kasih penilaian antara
yang gimana ya,  yang harus ada untuk
dibilang cantik. Menurutku cantik itu
semua yang baik-baik indah-indah
terpenuhi atau dimiliki seorang wanita.
Kalo aspeknya pasti ditinjau dari semua
hal yang jasmaniah, dari tubuh life style,
fashion juga, yang bersifat seperti
kepribadian, kecerdasan, ya pendidikan
juga, kedewasaan. Terus aspek budaya
juga masuk. Soalnya kan tiap daerah
pasti ada bedanya. Barometer kecantikan
di Indonesia pasti juga beda dengan
Belanda misalnya. Aku rasa sih gitu.
Oke deh. Terus menurut kamu bentuk
tubuh yang cantik itu seperti apa?
Kalo menurut aku sih yang ideal. Yang
tingginya seratus enam puluh
lebih....beratnya proporsional.
Kalau wajah, yang kayak gimana yang
menurutmu cantik?
Menurutku wajah yang seger pasti, mbak.
Apalagi kalau wajah yang awet muda,
yang kelihatan muda terus.
Kalau kulit? Yang cantik yang
gimana?
Kalo menurutku yang putih. Yang
seger...
Nah, pandangan kamu nih tentang
kulit putih dan kecantikan gimana?
Lebih ke tuntutan pribadi aja sih, mbak.

dan spesialisasi juga sangat
mempengaruhi.

Status sosial ekonomi sangat
mempengaruhi pembentukan
ideal self dan konsep cantik.

Menurut partisipan cantik itu
nilai-nilai baik dan indah
yang dimiliki seorang wanita.
Aspeknya mencakup
jasmaniah seperti tubuh, life
style, fashion. Kemudian hal
yang bersifat internal seperti
kepribadian, kecerdasan,
pendidikan, kedewasaan.
Begitu pula dengan aspek
budaya yang turut
mempengaruhinya.

Menurut partisipan bentuk
tubuh yang cantik itu yang
ideal.

Menurut partisipan wajah
yang cantik itu yang segar,
awet muda, dan kelihatan
muda terus.

Menurut partisipan kulit yang
putih dan segar adalah kulit
yang cantik.

Partisipan memandang bahwa
kulit cantik itu putih sebagai
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Soalnya sejak semester tiga tu aku
pengen punya kulit putih karena sadar
kalo persaingan di bidang kerjaku nanti,
karna itu kan bisa jadi nilai tambah.
Selain itu, kulit yang putih itu memang
kelihatan bersih, dan pokoknya enak
dilihatlah.
Apakah kamu menjadikan kulit putih
sebagai salah satu ideal self, dan
alasannya apa aja?
Harus kuakui memang iya. Soalnya kulit
putih itu ideal self aku. Aku suka kulit
yang begitu. Dan kalau aku punya kulit
putih, ada baiknya juga kan buat masa
depanku. Alasanku, ya karena aku emang
butuh kulit yang dinilai orang-orang
sebagai kulit yang cantik.
Kalau boleh tahu, usaha apa saja yang
kamu lakukan untuk mendapatkan
atau menjaga kulit tetep harus putih
cerah?
Kulitku kan kuning awalnya, kekuning-
kuningan gitu lah. Ya kuning langsat.
Dulu aku inject whitening berkala.
Kurang lebih, hampir setahun apa ya...
lupa juga. Juga pakai obat herbal juga.
Ya, sabun pemutih, lotions,... pokoknya
umum lah. Setelah itu memang jadi putih
kayak gini, jadi tinggal gimana perawatan
aja.
Terus, biaya yang kamu gunakan
berasal dari mana?
Orang tua semua sih.
Kalau boleh tahu, terapi atau
perawatan seperti apa yang pernah
kamu lakukan di klinik?
Dulu cuma inject whitening aja. Paling
konsultasi beberapa kali kalau pas kulit
kena masalah, misalnya kayak terbakar
gitu.
Apa kamu tahu atau menyadari risiko
dari berbagai obat, kosmetik, dan
terapi seperti inject whitening?
Nyadar sih. Tapi selama ini gak kenapa-
kenapa tuh. Aku juga kan pilih-pilih lah.
Yang aman pasti kupake. Inject

tuntutan dari bidang
pendidikannya agar nanti
dapat bersaing di dunia kerja.

Kulit putih memang menjadi
ideal self partisipan.
Alasannya karena publik
memandang bahwa kulit
putih itu cantik.

Partisipan melakukan suntik
putih secara berkala selama
setahun. Partisipan juga
mengonsumsi obat herbal,
sabun pemutih, lotion, dan
sebagainya.

Partisipan mendapatkan biaya
dari orang tua.

Pada masa-masa awal
memutihkan kulit, partisipan
melakukan suntik putih.
Konsultasi ke dokter jika
kulit bermasalah.

Partisipan menyadari risiko
memutihkan kulit, dan tidak
sembarangan melakukannya:
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whitening juga gak sembarangan lah.
Pernah gak ngalamin efek samping
dari obat atau inject pemutih?
Alhamdulilah belum. Aman-aman aja
mbak.
Kalau dari segi pengaruh internal
keluarga, pernah gak ortu
menjelaskan soal konsep cantik itu
harus gimana?
Kalo detilnya sih enggak mbak. Paling
secara garis besar, misal nih kalo jadi
cewek itu jangan sering pulang malem-
malem. Kalo ngomong ya jangan
sembarangan. Lebih ke perilaku aja
menurutku. Terus kalau soal penampilan
mereka gak terlalu harus gimana gitu.
Dari penjelasan kamu tadi, apakah
pandangan itu dipengaruhi sama latar
belakang budaya?
Kayaknya sih iya juga. Makasar itu kan
campuran budaya Melayu sama Bugis,
jadi ya pasti pengaruh Melayu dan Bugis
kental banget.
Terus gimana kamu menanggapi
pandangan ortu soal kecantikan?
Sesuai atau enggak dengan apa yang
kamu jadikan konsep cantik bagi
dirimu? Dan sejauh apa pengaruh
bagimu?
Aku sih menanggapi positif sama
pandangan ortu aku. Sesuai juga sama
standar kecantikan yang aku kejar. Jadi,
emang lebih ngaruh ke soal kecantikan
internalnya deh. Maksudku karena ortu
gak sewot juga soal cara berpakaian, soal
kulit, soal rambut... mereka lebih
menuntun ke soal kepribadian aja. Jadi
lebih ke gimana ya, gimana jadi cewek
yang baik-baik.. Ngaruh banget ke aku.
Menurut kamu, media berpengaruh
gak dalam membentuk konsep ‘cantik
itu harus putih’? Semua jenis media
lah....
Jelas pengaruh banget, mbak. Pesan-
pesan tentang kecantikan itu kan
terpublis lewat media. Bisa internet, tv,

pilih-pilih.

Partisipan tidak pernah
mengalami efek samping dari
obat dan suntik putih.

Orang tua tidak terlalu
mempengaruhi partisipan
tentang konsep kecantikan,
hanya lebih pada soal etika
pergaulan dan moral saja.

Partisipan dipengaruhi oleh
kebudayaan Melayu dan
Bugis.

Partisipan menanggapi positif
pandangan orang tuanya
tentang konsep kecantikan
internal.

Menurut partisipan media
memberi pengaruh melalui
pesan-pesan kecantikan yang
terpublis melalui internet, tv,



201

270

275

280

285

290

295

300

305

310

majalah atau koran, radio juga bisa.
Menurutmu gimana sih konsep putih
itu cantik yang dipengaruhi media bisa
tertanam?
Lewat advertising, entertainment, atau
bahkan lewat berita loh. Semua aspek di
media itu kalau mau dianalisis gila
banget loh pengaruhnya. Jadi pesan-
pesan kecantikan di media itu
tersampaikan ke publik bisa lewat semua
program atau platform.
Menurut kamu ya, media apa yang
paling berpengaruh?
Sekarang eranya sosial media sih. Yang
paling pengaruh ya sosmed. Apalagi yang
platformnya visual banget kayak
Instagram. Tapi facebook dan youtube
juga bisa sih.
Apakah ada artis di media yang
mempengaruhi kamu tentang cantik
itu putih?
Enggak ada. Soalnya aku tu ingin putih
karena aspek personal akunya aja, karena
aku yakin ini bakal jadi nilai tambah aku
nantinya kalau aku udah kerja.
Menurutmu bagaimana artis-artis di
media dapat mempengaruhi orang
tentang konsep cantik itu berkulit
putih?
Lewat apa aja yang mereka lakuin di
media sih mbak. Misalnya foto-foto
mereka, film mereka, video clip, fashion
juga lifestyle mereka. Lebih ke efek
peniruan sih menurutku. Semua orang
yang suka sama artis A, suka banget
sama tuh artis, biasanya apa yang jadi
ciri-ciri artis itu mereka pengen niru artis.
Ada gak dampak-dampak psikologis
dari konsep cantik itu putih sebagai
ideal self kamu?
Sejauh ini banyak banget sih dampak
positifnya sih.. aku jadi lebih pede. Lebih
semangat hidup. Tapi kalo, misalnya pas
terbakar matahari... lempem nih hati
jadinya. Butuh dua minggu sampai
sebulan baru pulih.

media cetak, bahkan radio.

Menurut partisipan, iklan,
hiburan, dan berita; bahkan
semua aspek di media sangat
berpengaruh menanamkan
konsep putih itu cantik.

Partisipan memandang bahwa
sosial media sangat
berpengaruh menanamkan
konsep cantik itu putih,
khususnya Instagram.

Terkait kulit putih sebagai
ideal self kecantikan,
partisipan tidak dipengaruhi
oleh artis karena lebih pada
aspek tuntutan dunia kerja
nanti.

Artis memberi pengaruh
melalui semua hal yang
dilakukan mereka di media.
Ciri-ciri artis itulah yang
menimbulkan peniruan.

Partisipan mendapatkan
banyak dampak positif; lebih
pede, lebih semangat. Tetapi
ketika terbakar matahari,
partisipan jadi down karena
butuh waktu sekitar dua
minggu untuk pulih.
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Sejauh mana dampak itu
mempengaruhi kehidupan kamu?
Sejauh mana ya... yang jelas sih kalau pas
terbakar kulitku, rasanya jadi malas
makan, malas keluar, malas kuliah
gitulah. Tapi normalnya  sih, sehari-hari
ya kulitku normal. Pede juga punya kulit
putih, bikin aku jadi rajin kuliah.
Semangat hidup bangkit juga rasanya,
apalagi kalau digodain cowok. Rasanya
seperti gak terlahir percuma. Heemm
Bagaimana kamu menjalani
kehidupan dengan dampak psikologis
yang kamu hadapi itu?
Singkatnya, ya kujalani aja. Orang sakit
bisa sembuh. Orang sehat bisa sakit.
Wajarlah kadang kita merasa, kadang
down kadang terlalu up. Aku jalani apa
aja yang akan terjadi.
Heee Oke. Oke. makasih atas
waktunya yah.
Oke juga, Mbak....

Kalau kulit terbakar matahari,
partisipan jadi malas makan,
malas keluar, bahkan malas
kuliah.

Partisipan menjalani
kehidupannya dengan
mengalir saja.
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Lampiran 6.

VERBATIM WAWANCARA DENGAN SIGNIFICANT OTHER

Wawancara Alloanamnesa Partisipan Pertama

Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016

Lokasi : Paingan, Maguwoharjo

Nama Partisipan : Mila

Durasi : 5 Menit 18 Detik

No Verbatim Analisis/Koding
1

5

10

15

20

25

30

Sore, Mbak Mila... boleh ganggu
waktunya bentar?
Sore juga, Mbak Nanda... ya? Gimana-
gimana?
Iya, minggu lalu, kita kan udah pernah
ketemu. Mau tanya-tanya nih soal Dian...
Oh, Dian temenku. Bole-bole. Santai aja
mbak...
Kalo boleh tau nih, kamu udah kenal
berapa lama sih sama Dian?
Ooo, aku sama Dian emang temen dari
semester satu sih, mbak... Kan kita satu
jurusan.
Berarti deket banget ya sama Dian?
Ya, bisa dibilang gitu... emang deket banget.
Gini, aku mau tau banyak nih soal Dian...
Soal kulit gitulah....
Oh, iya-iya, Mbak... bole-bole....
Setahu kamu, nih.... Dian itu suka kulit
putih sejak kapan sih?
Eee... sejak aku kenal dia sih mbak.
Kayaknya loh ya.... Tapi emang ya, kulitnya
emang putih gitu dari semester satu.
Kalo pas nongkrong atau kongkow sama
kamu, Dian itu sering bahas kuilt gak
sih?
Ehm.... iya banget Mbak. Sering banget.
Setau aku nih, dia itu sering banget
bandingin kulitnya sama orang lain. Tapi ya
gak terlalu gimana juga sih. Sebatas bahas-
bahas ringan aja.
Seringnya kalian nongkrong di mana?

Alloanamnessa
mengkonfirmasi
kedekatannya dengan
partisipan 1

Alloanamnesa mengetahui
bahwa partisipan 1
memiliki kulit putih sejak
semester pertama kuliah.

Alloanamnesa dan
Partisipan I sering bahas
soal kulit.
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Ya, kadang di mall, di warung nongkrong...
di KFC...ya, normalnya mahasiswa lah
mbak... hehe. Kadang cuma berdua...
kadang rame-rame gitu.
Oke-oke... Eh, Dian sering bahas gak soal
gimana perawatan kulitnya?
Oh, sering banget Mbak. Dia pernah suntik
putih.... Kosmetik serba ekstra pemutih.....
Dia itu paling takut kalo ketemu panas.
Hehe.... Gitulah.
Ceritain lebih dalem dong soal
perawatannya....
oh, oke-oke mbak. Setau aku nih ya... Dian
itu membernya Klinik Le Beaute di
Wirobrajan, Mbak. Kan ada bagian kulit tuh
di sana. Ya, dia juga sering cerita soal tips-
tips yang dikasih sama dokternya. Juga
pernah cerita kalo sering ditawarin aneka
produk pemutih gitulah. Setau aku nih, Dian
itu serba pake Pons deh. Oh iya, Dian itu
juga jualan produk herbal gitu. Kayak
pelangsing, obat gemuk, kosmetik pemutih
juga.
Pernah gak kamu denger keluhan Dian
soal kulitnya?
Paling kalo pas kebakar matahari aja sih,
mbak. Jadi melow-melow gak jelas gitu.
Kalo kena efek samping pemutih atau
gak cocok sama kosmetik, pernah gak?
Kayaknya gak pernah deh.
Kalo soal konsep cantik gitu, kamu
pernah denger soal pandangan Dian gak?
Kalo soal itu jelas banget. Bagi Dian, cantik
kudu putih. Kayaknya ya yang paling dia
tekankan ya soal kulit kudu putih sih,
Mbak....
Selain soal kulit?
Mmm... Paling soal tinggi badan ideal, berat
badan ideal... makanan sehat yang pro
kecantikan, yang kekinian-kekinian gitu sih.
Maksudnya yang kekinian, apaan tuh?
Tips-tips terbaru gitulah, mbak... Kadang
kalo nongkrong atau ngobrol-ngobrol kan
kita sering buka sosmed, browsing-browsing
tips kekinian...
Oh, gitu..... Kamu pernah liat gak sih, ya

Alloanamnesa dan
partisipan 1 sering
nongkrong bareng dengan
teman lain.

Alloanamnesa tahu bahwa
partisipan 1 pernah suntik
putih dan pakai kosmetik
pemutih. Dan, partisipan
takut dengan matahari.

Alloanamnesa tahu bahwa
partisipan adalah klien
member Klinik Kulit.
Partisipan menggunakan
Pons tetapi jualan produk
kosmetik dan obat herbal.
Partisipan 1 sering berbagi
tips perawatan kulit
dengan alloanamnesa.

Partisipan sering mengeluh
kepada Alloanamnesa saat
kulit terbakar matahari.

Alloanamnesa tahu kalau
Partisipan 1 berprinsip
bahwa cantik itu kulit
harus putih.

Selain soal kulit putih,
partisipan 1 juga sering
sharing tentang berat
badan ideal dan berbagai
makanan sehat.
Partisipan sering berbagi
tips terbaru tentang
kesehatan dan kecantikan.



205

80

85

90

95

100

105

110

115

125

kayak majalah, situs, atau apa aja deh
yang menginspirasi Dian untuk mutihin
kulit?
Pernah sih... Aku kan sering main ke kosnya
juga. Ya, paling majalah cosmo, bintang,
sama kayak brosur-brosur dari klinik soal
perawatan kulit gitu banyak banget di
kosnya.
Kamu pernah denger gak, dia kecewa
sama klinik atau sama kosmetik yang dia
pake?
Gak pernah sih. Seinget aku gak pernah
sama sekali deh.
Kalo bandingin klinik satu dengan yang
lain, dan produk ini sama itu?
Nah, kalo itu pernah. Sering banget malah.
Tapi, ya selalu aja kalo klinik ya klinik
langganan dia yang terus dibilang lebih
bagus. Terus juga kosmetik, yang dia pake
selalu dibilang yang paling aman. Gitu,
mbak.
Oke.... Dian pernah cerita gak soal artis
atau siapa lah yang jadi inspirasi dia tuk
mutihin kulit?
Kalo secara langsung gak pernah sih. Di
kosnya juga gak ada poster artis atau model
gitu deh. Tapi kalo denger soal dia suka
artis-artis Korea, Jepang, sama Thailand, iya
aku sering denger.
Kalo cerita soal orang tua gitu? Pernah
gak kamu denger Dian cerita tentang
konsep cantik dalam pandangan orang
tuanya?
Sesekali pernah ya... Ya, kami saling
sharing lah tentang gimana pandangan orang
tua soal penampilan harusnya gimana.
Harusnya kalo pakai pakaian itu juga kudu
gimana.... Paling seputar itu aja sih.
Pernah gak, kamu denger Dian ngeluh
sama orang tuanya? Ya, soal pandangan
kecantikan dan perilaku gitu....
Gak pernah, Mbak... Dian itu lebih banyak
cerita soal kakaknya sih. Soalnya orang
tuanya kan gak di Jogja.
Oke deh... Pernah gak sih kamu denger
alasan Dian ingin punya kulit putih?

Alloanamnesa mengetahui
bahwa partisipan 1
memiliki koleksi Majalah
Cosmo, Bintang, dan
brosur-brosur perawa-tan
kulit.
Menurut alloanamnesa,
partisipan 1 tidak pernah
kecewa dengan klinik atau
kosmetik yang digunakan.

Partisipan 1 sering
membandingkan klinik
satu dengan yang lain,
begitu juga dengan produk
kosmetik.

Partisipan 1 tidak memiliki
fans tetapi sering cerita
soal artis Korea, Jepang,
dan Thailand.

Partisipan 1 dan
alloanamnesa sering
berbagi cerita soal
pandangan orang tua
tentang kecantikan.

Partisipan 1 tidak pernah
mengeluh dengan
pandangan orang tuanya
soal kecantikan.

Partisipan 1 memutihkan
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130 Pastinya supaya dia dibilang cantik sih....
Walau gak pernah diungkapin secara
langsung, tapi aku taulah mbak.
Oke, deh. Makasih informasinya ya....
Oke mbak, Sama-sama....

kulit supaya masuk
kategori cantik.
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Lampiran 7.

Wawancara Alloanamnesa Partisipan Kedua

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2016

Lokasi : JL. Kaliurang Ringroad

Nama Partisipan : Dinda (Nama Samaran)

Durasi : 5 Menit 24 Detik

No Keterangan Analisis/Koding
1

5

10

15

20

25

30

Maaf ya, Dinda ganggu waktu bentar.
Enggak lah, masih nganggur juga ini....
Aku mau tanya soal Vica nih.
Iya, iya.... kan mbak udah bilang waktu itu....
santai aja...
Kamu kenal Vica sejak kapan?
Sama Vica, sekitar dua tahun lah, mbak.
Berarti dari awal kuliah ya?
Enggak sih... di akhir semester satu. Aku ama
Vica satu kampus, angkatannya sama, tapi
gak sejurusan.
Kalo boleh tau, sedeket apa sih Dinda
sama Vica?
Ya, deket banget... Temen curhat, nongki,
buang-buang waktu gitulah.
Aku mau tanya-tanya soal Vica boleh gak
nih?
Boleh dong. Soal apa dulu?
Soal kulit.... Vica kan kulitnya putih tuh...
nah, setahu kamu Vica mulai intens ama
kulit sejak kapan?
Kalo sejak kapan... aku gak tahu pasti mbak...
Tapi kalo ngobrolin soal kulit sering banget.
Apalagi dia tuh obsesi banget bikin kulitnya
cerah. Putih kan emang udah bawaan,
masalahnya dia pengen cerah gitu Mbak....
Jadi kalo pas nongkrong, atau waktu
senggang ketemu di kampus gitu Vica
sering bahas kulitnya?
Iya, Mbak....
Vica sering bahas gak soal perawatan
kulitnya?
Jarang sih.... Dia malah gak pernah bahas soal
perawatan kulitnya di mana. Tapi kalo bahas

Alloanamnesa cukup
dekat dengan Partisipan
2.

Alloanamnesa
mengetahui bahwa
Partisipan 2 terobsesi
memiliki kulit putih
cerah.

Alloanamnesa dan
Partisipan 2 sering bahas
soal kulit.
Partisipan 2 tidak terbuka
soal perawatan kulitnya
kepada alloanamnesa.
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soal kulit putih.... kulitnya yang kurang
cerah... sering banget.
Jadi kamu malah gak tau ya, soal gimana
dia ngerawat kulitnya?
Iya, mbak... tapi aku bisa tebak sih, kalo gak
di Natasha ya paling LBC. Secara Jogja itu
yang oke banget kan dua itu aja. Gak
mungkin Vica mau ke klinik ... maaf ya...
klinik kelas bawah atau salon-salon gak
branded gitu kayaknya gak mungkin.
Tapi kamu pernah kan denger Vica ngeluh
soal kulitnya? Apa aja sih keluhan yang
pernah kamu dengar?
Iya... pernah, Mbak. Kalo soal kenapa
kulitnya gak cerah, padahal dia kan Vegan
tuh... karena faktor gen dari mamanya pasti.
Dia juga sering bahas soal vitamin C. Lalu dia
juga pernah ngeluh gitu gara-gara abis ikut
kegiatan outbond, muka sama tangannya jadi
kayak merah.
Kalau ngeluh soal kosmetik, suntik vitamin
C, atau ngeluh soal gagal perawatan
pernah gak?
Kalo kosmetik, dia sama kayak aku... pake
serba oval. Soal suntik-suntik gitu gak pernah
bahas deh. Gagal perawatan juga gak pernah
sih.
Kalo soal konsep cantik gitu pernah gak?
Maksudnya, mbak?
Maksudku, kamu sama Vica bahas soal
konsep kecantikan.... Gimana sih konsep
cantik yang dipegang Vica?
Sering banget. Itu sering jadi obrolan kalo pas
ngerumpi. Setahu aku nih, bagi Vica cantik
itu potensi. Semua wanita itu kata Vica bisa
dibilang cantik. Tapi cantik yang gimana
dulu... kelihatan cantik apa cantik beneran.
Kalo soal kulit gitu, bagi Vica sejauh apa
sih mempengaruhi kecantikan dia?
Vica itu orangnya kadang gak pedean. Dia
sering bilang, “pede aja lagi.” Padahal dia
sendiri sering bilang kalo kulitnya kurang
cerah. Bagi Vica, kulit itu simbol kecantikan
yang paling keliatan. Ya, kulit muka, tangan,
kaki. Gitu-gitu lah mbak.
Gitu ya, btw kamu pernah liat gak,

Tetapi partisipan sering
dengar keluhan soal kulit
Partisipan 2 kurang
cerah.
Alloanamnesa
memperkirakan bahwa
Partisipan 2 adalah
member salah satu klinik
kecantikan papan atas di
Jogja (Natasha atau
LBC).

Alloanamnesa sering
dengar keluhan
Partisipan 2 soal kulitnya
yang kurang cerah, atau
ketika kulitnya
bermasalah.

Alloanamnesa dan
Partisipan 2 mengguna-
kan brand kosmetik yang
sama. Partisipan tidak
pernah mendengar
keluhan Partisipan 2
tentang gagal perawatan.

Alloanamnesa dan
Partisipan 2 sering bahas
soal konsep kecantikan.

Alloanamnesa
mengetahui bahwa
Partisipan 2 memandang
kulit sebagai simbol
kecantikan yang paling
tampak.
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majalah, akun sosmed, atau apa aja yang
nginspirasi Vica soal kecantik-an?
Kalo majalah aku kurang tau... pernah
beberapa kali main ke rumahnya, gak ada
majalah-majalah gitu deh. Gak tau ya kalo di
kamarnya... Tapi kalo akun sosmed tau
banget. Di Instagram dia itu follow banyak
akun brand fashion dan brand-brand kosmetik
sih. Tapi kalo yang nginspirasi dia, aku
kurang paham.
Vica pernah cerita gak soal artis yang
nginspirasi dia pengen punya kulit putih
cerah?
Mmm.. ada tuh, artis Korea siapa gitu... Dia
sering bahas tapi lupa siapa ya namanya.
Pokoknya namanya ada Shin.. Shin... gitu.
Sama satu lagi penyanyi Korea tuh, Yuna apa
Yona gitulah. Ngebet banget tuh Vica sama
dua orang Korea itu.
Kalo soal pandangan orang tua Vica soal
kecantikan, pernah gak dibahas kalo lagi
nongkrong atau lagi bareng sama Vica?
Wah, soal itu sama sekali gak pernah dibahas.
Tapi kalo cerita soal mamanya yang gimana
sama papanya yang gimana, sering. Tapi lebih
ke soal lain... bukan soal kecantikan.
Ooo... gitu.... Pernah gak kamu denger
alasan Vica pengen punya kulit putih
cerah?
Oh, Vica kan pengen kerja di perusahaan tuh.
Katanya kalo gak putih cerah gitu peluang
keterimanya kecil. Obsesi banget tuh anak....
padahal ya menurutku kulitnya udah putih
cerahlah... cantik banget lagi. Body oke,
muka oke, kulit oke, duit oke, kurang apalagi
coba? Tar lulus pasti udah ada kursi banyak di
perusahaan-perusahaan, kan papanya memang
kepala bagian di BUMN tambang apa migas
ya? Antara dua itulah. Papanya kan di Jakarta.
Oke lah. Makasih, makasih banget
waktunya ya....
Sama-sama....

Alloanamnesa
mengetahui bahwa
Partisipan 2 mengikuti
brand fashion dan brand
kosmetik.

Menurut Alloanamnesa,
Partisipan 2 ngefans
dengan dua orang artis
Korea. Kedua artis itu
disinyalir menginspirasi
konsep kecantikan Vica.

Alloanamnesa tidak
mengetahui pandangan
orang tua partisipan 2
tentang kecantikan.

Menurut Alloanamnesa,
Partisipan 2 terobsesi
dengan kulit putih cerah
karena alasan untuk
dapat menjadi nilai ekstra
dalam persaingan dunia
kerja.
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Lampiran 8.

Wawancara Alloanamnesa Partisipan Ketiga

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Oktober 2016

Lokasi : Wonocatur, Depok – Sleman

Nama Partisipan :  Nana (Nama Samaran)

Durasi : 4 Menit 11 Detik

No Keterangan Analisis/Koding
1

5

10

15

20

25

30

Maaf ya, Nana... siang ini aku ganggu
waktu kamu.
Yaelah emang aku pejabat, mbak....
monggo-monggo ajalah.
Jadi gini, aku tuh mau tanya-tanya soal
Eka.
Iya, iya mbak. Boleh-boleh....
Btw sejak kapan sih kamu kenal Eka?
Eka itu temen dari masuk SMA, mbak...
ajaibnya... kok ya bisa sekampus sejurusan
lagi.
Wah udah kenal luar dalam dong?
Iyalah. Eka sama aku itu udah gak ada
rahasia-rahasiaan lagi mbak.
Aku mau tanya-tanya soal kulit nih....
Eka kan kulitnya putih tuh... nah, kamu
tau gak Eka itu mulai perhatian banget
sama kulitnya sejak kapan?
Setau aku nih mbak, Eka itu mulai berubah
sejak ikut ekstrakurikuler sinematografi di
SMA mbak. Kelas dua, Gara-gara sering
main film pendek. Biasanya sok ngartis gitu.
Pas kelas satu dia biasa aja, eh.. naik kelas
dua jadi lirikan cowok-cowok dia. Makin
mulus gitu kulitnya. Penampilan juga lebih
rapi gimana gitu.. mbak.
Kalo soal kulit, perubahan juga gak sih?
Dari kelas satu, dua, sampai kuliah?
Berubah banget mbak. Sekarang apalagi.
Dulu inget banget pas kelas satu dia itu
kuning kok kulitnya. Kelas dua mulai
bening dikit. Kelas tiga kinclong abis.
Kuliah, gak usah ditanya deh mbak....
Oh, gitu ya.... Terus kalo pas nongkrong,

Alloanamnesa merupakan
sahabat dekat Partisipan 3
dan sudah lama saling
kenal.

Menurut Alloanamnesa,
Partisipan 3 mulai
terobsesi mempercantik
diri (termasuk memutihkan
kulit) sejak kelas 2 SMA
karena sering main film
pendek.

Menurut Alloanamnesa,
warna kulit Partisipan 3
mengalami perubahan
selama tiga tahun terakhir.
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atau waktu senggang ketemu sama Eka
sering bahas kulit gak kalian?
Sering deh. Bandingin kulitnya sama kulitku
mbak. Bikin jengkel juga kadang.
Terus, Eka sering bahas gak soal
perawatan kulitnya?
Ember banget tuh Eka... Ratu salon juga tuh
Eka, di Flourent. Juga klien Apotik Gejayan
tuh dia mbak. K24 juga. Udah kebal aku
dirayu-rayu ikut jadi klien K24. Males aja,
kalo aku. Dokter hewan juga ngapain
cantik-cantik; ketemu juga paling kucing
sama anjing mbak.
Walah.... Btw, kamu tau gak, kosmetik
yang dia pakai?
Pons, All about Pons kalo Eka. Natur E juga
dia minum.
Pernah gak denger Eka ngeluh soal kulit?
Tuh anak mulai rempong pas kuliah sih
mbak. Kena panas dikit ngeluh. Salahnya
ambil kedokteran hewan. Baru semester satu
aja udah mulai pobia dia. Apalagi nanti
mulai semester tiga bakal sering praktek di
lapangan.... peternakan di kampung-
kampung.
Kalau ngeluh soal kosmetik, suntik
vitamin C, atau ngeluh soal gagal
perawatan pernah gak?
Kayaknya gak pernah deh mbak.
Kalo soal konsep cantik gitu pernah gak
jadi topik obrolan kalian?
Jelas banget mbak. Dia itu pengen jadi
dokter hewan tercantik di Jogja. Gitu
intinya, mbak.
Oh, gitu.... Kalo soal kulit gitu, bagi Eka
sejauh apa sih mempengaruhi
kecantikan?
Wah pengaruh banget pastinya mbak. Punya
kulit putih plus jadi dokter hewan, kayaknya
dua poin itu deh yang dikejar sama Eka.
Maksudnya ya dua poin itu yang jadi
landasan kecantikan Eka.
Kamu pernah liat gak, majalah, akun
sosmed, atau apa aja yang nginspirasi
Eka soal kecantikan?
Trubus, Mbak.... Hehe, guyon...guyon. Dia

Alloanamnesa dan
Partisipan 3 sering bahas
soal kulit.

Alloanamnesa
mengkonfirmasi bahwa
Partisipan 3 rajin ke salon,
dan jadi klien klinik
kecantikan kulit.

Partisipan 3 menggunakan
kosmetik Pons.

Partisipan 3 sering
mengeluh kepada
partisipan saat kulitnya
bermasalah. Dan menurut
partisipan partisipan 3
mengalami pobia efek
matahari pada kulitnya.

Partisipan 3 tidak pernah
mengeluh pada partisipan
soal kosmetik dan efek
samping suntik putih.

Menurut alloanamnesa,
partisipan 3 ingin menjadi
dokter hewan yang cantik
dan terkenal.

Menurut alloanamnesa,
partisipan 3 sangat
terobsesi dengan kulit
putih karena menjadi
barometer kecantikan
Partisipan 3.

Menurut alloanaamnesa,
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itu gak hobi baca majalah mbak. Nonton
film drama iya banget. Kalo sosmed....
paling follow dan like page ato akun berbau
fashion, life style, sama kosmetik aja sih
mba. Sering bahas kalo lagi nongki-nongki
gitu....
Eka pernah cerita gak soal artis yang
nginspirasi dia pengen punya kulit putih?
Wah, malah jarang bahas artis kalo kita
nongki mbak.... aku juga aneh sih sama dia,
dia itu orang yang gak ngefans. Suka banyak
film tapi gak ngefans... aneh juga ya mbak.
Kalo soal pandangan orang tua Eka soal
kecantikan, pernah gak dibahas kalo lagi
nongkrong bareng gitu?
Enggak mbak.
Oke deh. Makasih waktunya ya....
Ok mbak. Sama-sama.

partisipan 3 suka nonton
film drama, dan akun
sosmednya memfollow
hal-hal seputar fashion,
life style, dan kosmetik.

Partisipan 3 tidak ngefans
dengan salah seorang artis.
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Lampiran 9.

Wawancara Alloanamnesa Partisipan Keempat

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016

Lokasi : Gamping - Sleman

Nama Partisipan : Felina

Durasi : 5 Menit 59 Detik

No Verbatim Analisis/Koding
1

5

10

15

20

25

30

Met sore Felin... ganggu waktunya bentar
ya...
Sore Mbak Nanda... sip-sip, deh.
Mau tanya-tanya nih soal Aloy...
Iya, tenang aja....
Btw, kamu udah kenal berapa lama sih
sama Aloy?
Dari semester satu, mbak. Kita tetangga
kamar kos dari semester satu.
Satu jurusan sama Aloy?
Satu fakultas, beda jurusan aja. Aku
broadcasting, Aloy Public Relations. Aloy
dari Makassar, kalo Aku dari Lombok.
Deket banget ya sama Aloy?
Udah kayak perangko, Mbak... Malah sering
dicap ‘sesama’ sama temen-temen di
kampus.
Aku mau tanya-tanya nih soal Aloy... Soal
kulit gitulah....
Iya banget tuh. Cocok kalo Aloy jadi kelinci
percobaan. Haha...
Setahu kamu, nih.... Aloy itu suka kulit
putih sejak kapan sih?
Udah lama, Mbak. Kalo gak semester dua ya
tiga.
Kalo pas nongkrong atau kongkow sama
kamu, Aloy sering bahas kuilt gak sih?
Sering banget. Jadi pendengar setia aja kalo
aku.
Kalian sering nongkrong di mana?
Semua tempat nongkrong udah kami jajah,
mbak.... Sering karoke juga. Ya, kalo
nongkrong kadang di Amplaz, di Kopitiam,
KFC, Raminten, Semesta...tongkrongan

Alloanamnesa cukup dekat
dengan Partisipan 4

Alloanamnesa
mengonfirmasi bahwa
Partisipan 4 menginginkan
kulit putih sejak semester
dua atau tiga.

Partisipan 4 sering bahas
soal kulit dengan
partisipan.

Alloanamnesa dan
partisipan 4 sudah sangat
dekat sehingga kemana-
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mahasiswa lah. Seringnya sih cuma berdua
aja,
Pastinya Aloy sering bahas dong soal
gimana perawatan kulitnya?
Kalo itu sih, gak di kampus, di tempat
nongkrong, di kos... bahas terus. Gitulah dia
itu orangnya cewek banget, plus kebangeten,
pake banget.
Ceritain lebih dalem dong soal
perawatannya....
Intinya aku itu udah kayak sahabat paling
setia banget deh sama Aloy. Manja banget
tuh anak, antar jemput Natasya, kampus,
mall, nongki.... Kadang lagi enak-enak tidur
siang, kamar digedor, minta maskerin.
Pernah gak kamu denger keluhan Aloy
soal kulitnya?
Wah, udah kenyang buanget. Cocoknya jadi
vampir aja tuh cewek. Idup di Indo tapi sok
Perancis. Penuh tuh kamar kosnya
digambarin Effiel Tower, bukit lavender,
sama wallpaper musim salju gitu. Faktanya
ya, kita idup di daerah tropis ya bakal sering
gosong lah kena matahari.
Kalo soal kosmetik, apa aja sih yang
dikonsumsi Aloy?
Body lotions-nya Tje Fuk, mbak kalo gak
salah ya. Sabunnya Pons whitening. Sama
apalah itu herbal-herbal tapi ada cap ‘halal’
gitu lah... multivitamin dari a sampai z ada
semua. Aneh-aneh pokoknya peralatan
tempur di kamarnya.
Kalo kena efek samping pemutih atau gak
cocok sama kosmetik, pernah gak?
Aneh juga sih, tapi emang belum pernah
kena.
Oh, gitu ya... kalo soal konsep cantik gitu,
pernah gak kamu denger soal pandangan
Aloy?
Intinya, dia itu kemakan dosen PR, mbak...
maklumlah tar jatuhnya juga jadi cewek-
cewek display. Jadi kalo kerja di perusahaan
ya jadi pagar paling depan, haha.. apa itu
istilahnya kalo orang Jawa.... pagar ayu apa
ya... Aloy itu, bagi dia cantik itu hal utama
supaya jadi wanita karir nantinya. Aku sih

mana sering berdua.

Menurut alloanamnesa,
partisipan 4 sering bahas
soal kulit.

Alloanamnesa selalu antar
jemput partisipan 4 ke
klinik, salon, nongkrong
bareng di mall, bahkan
Partisipan 4 sering minta
tolong partisipan untuk
memakaikan masker.

Menurut alloanamnesa,
partisipan 4 pobia atau
takut dengan matahari.

Alloanamnesa menyatakan
bahwa partisipan 4
menggunakan Tje Fuk,
Pons, aneka produk herbal,
dan multi vitamin.

Menurut alloanamnesa,
Partisipan 4 tidak pernah
terkena efek samping.

Menurut alloanamnesa,
Partisipan 4 memandang
bahwa cantik itu dilihat
dari kulitnya dulu.
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selama ini nangkepnya gitu. Tar apa iya,
ngaruh bener apa enggak, ya aku sendiri
belum tau sih. Pokoknya kulit, kulit, kulit,
kulit.... itu terus yang ada dipikirannya.
Cantik itu ya, dilihat dari kulit dulu, katanya
gitu.
Kalo, selain soal kulit?
Mmm... rambut, cara berpakaian yang baik,
sopan-santun penampilan, berat badan, hidup
sehat, seputar itu semua sih, Mbak...Sama
dia itu obsesi banget sih soal fashion mbak.
Oh, gitu..... Kamu pernah liat gak sih, ya
kayak majalah, situs, atau apa aja deh
yang menginspirasi Aloy untuk mutihin
kulit?
Majalah, sih gak ada di kamarnya. Tapi
laptop isinya gambar pakaian semua.... foto-
foto dia pakai baju ini itu... ya, banyak juga
sih foto bareng aku, haha.... Situs...
maksudnya website ya...? Ya, paling sering
buka web majalah Cosmo, liat-liat jualan
online pakaian... kayaknya cuma itu aja, sih.
Kalau yang nginspirasi dia, paling ya Cosmo
itu, kan banyak iklan kosmetik sama kayak
fashions gitu.
Kamu pernah denger gak, dia kecewa
sama klinik atau sama kosmetik yang dia
pake?
Gak pernah sih, mbak.
Kalo bandingin klinik satu dengan yang
lain, dan produk ini sama itu?
Kalo klinik setahu aku gak pernah..... tapi
kalo kosmetik sering.... Dia itu kan pemilih
banget tuh... pokoknya harus ada BPPOM,
biar aman. Nah, kosmetik yang gak ada
BPPOM-nya itu dia sering sewot, karena gak
bisa masuk pasar. Gitu aja.
Aloy pernah cerita gak soal artis atau
siapa lah yang jadi inspirasi dia tuk
mutihin kulit?
Gak pernah... bagi dia, ya dia itu artis
idolanya....haha.
Kalo cerita soal orang tua gitu? Pernah
gak kamu denger Aloy cerita tentang
konsep cantik dalam pandangan orang
tuanya?

Partisipan 4 juga
mengutamakan kesehatan,
fashion, dan berat badan.

Menurut alloanamnesa,
Partisipan 4 terinspirasi
dengan berbagai hal
fashion, dan majalah
Cosmo (versi online).

Partisipan 4 tidak pernah
kecewa dengan klinik dan
kosmetik yang
dikonsumsinya.

Partisipan 4 sering
mempermasalahkan soal
kosmetik tidak ber-
BPPOM.

Partisipan 4 mengidolakan
dirinya sendiri.

Partisipan 4 tidak pernah
menceritakan soal konsep
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Ehm, gak pernah deh kayaknya.... tapi kalo
ngambek sama ortu sering.... biasalah kalo
lagi pengen beli apa gitu, gak dikasih
ngambek tuh cewek.
Oke deh...namanya cewek ya.... Oh iya,
pernah gak sih kamu denger alasan
utama Aloy ingin punya kulit putih?
Kalo ditanya kayak gitu, pasti dia bilang
karena tuntutan dunia kerja.... tapi aku yakin,
dasar dia itu emang orangnya pengen
dibilang cantik... pengen dilirik banyak
cowok... ya, makanya pengen mutihin kulit.
Secara hari gini, Korea sama Jepang pindah
ke Jogja semua.
Oke, oke, paham-paham... Makasih
banget ya informasinya ya....
Loh udah kelar nih? Oke-oke... santai aja
mbak....

kecantikan dalam
pandangan orang tuanya
kepada alloanamnesa.

Menurut alloanamnesa,
Partisipan 4 memang ingin
terlihat cantik supaya
dilirik banyak pria.
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Lampiran 10.

KATEGORISASI VERBATIM PARTISIPAN 1 (DIAN)

No Kategori Kode Verbatim
1 Profil (W1-Dian/

11-15)
Aku Farmasi, Mbak. Ini baru
semester 3.
Bapakku tu PNS guru sih di
Sumatera. Ibu, pedagang
pakaian di pasar dekat rumah
sie. Terus sejak SMA aku
pindah ke Jogja, ke Jogja ikut
kakak mbak. Sekarang baru
kos, kuliah soalnya.

2 Ideal Self Kecantikan
dan Usaha Pencapaian:

(W1-Dian/
23-29)

(W1-Dian/
31-36)

(W1-Dian/
45-49)

(W1-Dian/
175-193).

Cantik itu pastinya punya
badan yang sehat kali ya, terus
bagus, kulit sehat dan bagus
gitu sih, mulus putih cerah
gitu, dan wajahnya juga enak
dilihat, ya gitulah mbak,
Karena cantik itu sama aja
dengan indah sih menurut aku,
ya seputar itulah pokoknya.

Karena emang indah dan enak
dilihat tadi mbak. Gak bisa
munafik sih kalo soal itu. Dan,
ya.. siapa yang gak suka sama
kulit putih dan mulus, cerah
gitu, yang berseri-seri gitu
mbak.

Cantik itu emang gak harus
fisiknya aja sih. Tapi ya
kepribadiannya juga kudu
cantik. Lebih ke nilai-nilai
budaya Timur deh mbak

Jadi, wanita yang cantik itu
menurutku bisa dilihat dari
penampilan yang kekinian ni,
tubuhnya yang ramping kayak
model, terus yang umumnya
kulitnya juga kudu putih sih.
Pokoknya ya pandangan
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(W1-Dian/
204-211).

(W1-Dian/
214-228).

(W1-Dian/
261-267).

kebanyakan orang sih mbak.
Tapi umumnya orang-orang
kita kan pada bilang gini ya…
‘eh, dia cantik ya. Baek lagi.
Kalo ngomong sopan banget.’
Nah, berarti kan artinya cantik
itu gak cuma penampilan
mbak. Aspek sosial budaya
terus pendidikan pasti
berpengaruh banget buat
konsep ‘kecantikan’ secara
umum yang berlaku di suatu
komunitas sosial sih, Mbak.

Oh iya, juga harus sehat juga
mbak. Menurutku yang paling
utama itu adalah  tubuh yang
sehat. Siapa pun gak bakal
dibilang cantik, kalau misalnya
kulitnya banyak panu.
Wajahnya jerawatan. Giginya
kuning. Tau sendiri kan?
Hehe… kayak gimana ya itu...
menurutku sih.

Mulai dari tubuh sampai
fashion, juga kesehatan. Terus
hal-hal yang bersifat internal
atau gak kelihatan secara
langsung, kayak karakter, terus
kecerdasan, kedewasaan.
Pendidikan juga.Terus selain
itu juga pasti ada aspek
budayalah daritempat dia
tinggal, misalnya kecantikan
yang berlaku di Indonesia tu
kan beda sama yang di luar
negeri. Bahkan penilaian
kecantikan di Jogja misalnya,
bedalah dengan yang di Papua

Kalau menurutku ya, emang
sejak SMA aku suka banget
sama kulit putih yang cerah
dan sehat gitu, ya itu juga
sebagai salah satu standar
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(W1-Mila/
22-29)

(W1 Dian/
32-36).

(W1-Mila/
69-72)

(W1 Dian/
50-54).

(W1-Dian/
311-316).

kecantikan buat aku sih. Sejak
itu muncul, keinginan untuk
memutihkan dan menyehatkan
kulit itu ya muncul mbak.

Ehm.... iya banget Mbak.
Sering banget. Setau aku nih,
dia itu sering banget bandingin
kulitnya sama orang lain. Tapi
ya gak terlalu gimana juga sih.
Sebatas bahas-bahas ringan
aja.

Karena emang indah dan enak
dilihat tadi mbak. Gak bisa
munafik sih kalo soal itu. Dan,
ya.. siapa yang gak suka sama
kulit putih dan mulus, cerah
gitu, yang berseri-seri gitu
mbak

Kalo soal itu jelas banget. Bagi
Dian, cantik kudu putih.
Kayaknya ya yang paling dia
tekankan ya soal kulit kudu
putih sih, Mbak....

Karena memang konsep cantik
yang aku kejar dan selalu
pengen aku pertahanin itu ya
punya kulit putih yang mulus
sih mbak. Cewek mana yang
gak mau kulitnya putih? ya
gitu sih

Luluran, lulur terus facial,
perawatan normal aja sih dan
emang aku inject pemutih juga
tapi paling sebulan sekali atau
dua kali gitu mbak

3 Pembentukan Konsep:
- Pengaruh keluarga
- Pengaruh teman
sebaya
- Pengaruh masyarakat

(W1-Dian/
38-41).

Dari mana ya? Dari mana aja
sie, dari pandangan orang
kebanyakan sih, dari tv, koran,
majalah, sosial media, mbah
google juga... ya, semuanya sih



220

- Pengaruh pendidikan
- Pengaruh status sosial
ekonomi
- Pengaruh media
- Latarbelakangbudaya

(W1-Dian/
403-424).

(W1-Dian/
433-436).

(W1-Dian/
440-447).

mbak.”

Menurutku sih, tahun-tahun
antara 2010-2014 tuh pengaruh
media kayak film di tv, iklan
kecantikan di tv, terus
majalah-majalah internet
sangat pengaruh banget mbak.
juga sosial media kayak
facebook, twitter, dan lain-
lainnya itu. Kalo 2014-an
sampe sekarang tuh kayaknya
lebih ke instagram juga
pengaruh banget. Semua
pengen eksis selfie di
instagram gitu, terus juga tentu
yang selfie diinstagram itu
pengen tampil cantik kan
mbak. Jadi, ee’ mereka tu
mikirnya menurutku ni ya,
Gak Cuma fotonya aja yang
diputihin pakek edit-editan di
instagram doang. Tapi kita
sebagai cewek di dunia nyata
juga pengenkan ya, sama
mulusnya sama editan photo
diinstagram

Kalau menurutku, Sosial
media mbak, Karena sosial
mediakan by hand ni. kita
pegang android hampir tiap
waktulah, Instagram terutama
menurutku.

Waduh. Kalo aku sih secara
spesifik gak ada Mbak. Artis-
artis tu banyak soalnya. Tapi
secara umum artis-artis jepang
sama korea itu emang
kayaknya yang menginspirasi
banget. Sering banget kan kita
liat artis-artis dari jepang sama
korea tapikan gak hafal
namanya. Soalnya gak ngefans
juga sih aku orangnya.”
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4 Resiko Pencapaian:
Dampak

(W1-Dian/
440-447).

(W1-Mila/
47-54).

(W1-Dian/
462-483).

Tahu dong mbak pastinya.
Kalau obat dan kosmetik ya
pastinya yang aku pakek yang
udah terdaftar di BPPOM sih.
Kalau inject juga
komposisinya kan sebetulnya
Cuma Vitamin C, sama kola-
gen, terus sama beberapa yang
lain yang aku gak tau juga sih,
tapi juga selalu akuteliti mbak
produk yang digunakan sama
dokter kulitku. Dosis yang
disuntikin tu cuma aku gak
mau boleh lebih dari 5 mg sih
biar tetap terus sehat. Aku juga
perawatan di klinik yang
kredibel sih mbak, jadi kalo
ada apa-apa ya risikonya kecil
gitu
Paling kalo pas kebakar
matahari aja sih, mbak. Jadi
melow-melow gak jelas gitu.

Aku jadi berlebihan.
Maksudku, kalau tiba-tiba nih
ya, ada jerawat sebiji nah
nongol di pipi aku. Rasanya tu
risih banget kek gimanaaa gitu.
Apalagi kalau habis dari
kegiatan kampus yang di alam
terbuka gitu misalnya kayak
lapangan, kita prakter kerja
dilapangan, di luar
laboratorium gitu, yang kudu
panas-panasan, rasanya serba
gak nyaman aja sih pengen
cepet-cepet berlindung dari
panasnya matahari.
Ya gitu, terus aku ya jadi
seolah-olah mementingkan
kulitku gitu mbak. Kadang
mandi sehari tu bisa tiga kali
pakai sabun pemutih. Krim
sama apa.. buat wajah gitu,
leher tangan kaki wajib banget
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(W1-Dian/
486-497).

kalo itu soalnya mbak. Ee”
Jadi semacem kayak
hyperprotectif gitu sama kulit.
Juga jadi agak narsis gitu
mbak, semacam keharusan
kalo selfi dan share di
Instagram.Ya gitu deh seputar
itulah pokoknya.”

“Kalau mempengaruhi
kehidupan, ya bisa dibilang
mempengaruhi dan gimana ya.
Udah jadi semacam kebiasaan
sih dan keharusan juga buat
ngerawat kulit biar tetep putih.
Kalo abis praktek kerja
lapangan ee” atau acara
outdoor gitu, jadi semacem
kayak kecewa banget kalo ada
bagian kulit yang belang gara-
gara kebakar matahari. Terus
biasanya aku jadi kayak
introvert dan fokus buat
memulihkan  putihnya kulitku
dulu mbak.
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KATEGORISASI VERBATIM PARTISIPAN 2 (FICA)

NO Kategori Kode Verbatim
1 Profil (W1-Dian/

7-12).
Latar belakang keluarga ya
mbak, emm Papaku tu
kerja di BUMN, terus
mamaku gak kerja mbak.
Jadi kalau pendidikanku,
ya aku kuliah di salah satu
kampus swasta. Terus aku
ambil manajemen,
sekarang udah masuk
semester 5 mbak.

2 Ideal Self dan Kecantikan:
- Tanggapancantikituputih
- Tanggapancantikitufisik
- Ideal Self Kecantikan
- Pencapaian Ideal Self
- Kulitputihsebagai ideal self
- Usaha danpencapaian

(W1-Vica/
16-22)

(W1-Vica/
201-210).

(W1-Vica/
251-265).

Cantik, cantik itu ya cantik
mbak, indah, baik. Terus
wanita dibilang cantik,
pastinya kan punya wajah
yang indah tu, hidung juga
indah, bibir tipis, rambut
indah, badan indah, kulit
mulus, putih, pokoknya
semuanya jadi satu
kesatuan lah. Jadi, kan
indah kalo dilihat.

Bagiku, ya.. cantik itu
semua hal baik yang
melekat didiriku. Ya apa
ajalah, fisik atau non-fisik
asal yang baik-baik itu
namanya cantik mbak.
Kalo fisik, bisa diliat dari
hidung mbak, tinggi
badan, rambut, bibir, kulit,
pokoknya yang kelihatan
lah. Kalau non-fisik lebih
ke kepribadian deh
kayaknya, kayak sifat
penyayang terus kalem,
kalau ngomong enak, ya
gitu-gitu lah.

Buat aku pribadi sih,
cantik itu idealnya aku
mau kayak gimana sesuai
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(W1-Vica/
43-51).

dengan apa yang aku
punya. Fisik, ya aku udah
bersyukur dikasih badan
kayak gini mbak. Punya
badan gak pendek-pendek
amat. Sama rambut juga
gak ada ketombe atau
kutuan. Kulit gak ada
bekas luka parah.
Makanya ya kudu aku
rawat sebisa mungkin.
Kalau kulit, ya karena
Mama masih keturunan
Tiong Hoa sih, jadi agak
pucet-pucet gini lah
kulitku. Bersyukur juga sih
karena banyak orang
bilang kulit kayak gini,
katanya sih cantik. Ya,
alhamdulilah aja sih aku
sering dibilang kayak gitu.

“Cantik memang gak harus
fisik. Sifat juga harus
cantik. Tapi fisik emang
elemen utama sih supaya
wanita dibilang cantik.
Karena kan cantik itu..
kecantikan sebetulnya
dilambangkan sama visual
atau sosok seseorang, yang
bisa dilihat sama apa ya,
sama mata. Tapi ya, fisik
non-fisik harus seimbang
menurutku mbak.

Sering banget. Itu sering
jadi obrolan kalo pas
ngerumpi. Setahu aku nih,
bagi Vica cantik itu
potensi. Semua wanita itu
kata Vica bisa dibilang
cantik. Tapi cantik yang
gimana dulu... kelihatan
cantik apa cantik beneran.
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Vica itu orangnya kadang
gak pedean. Dia sering
bilang, “pede aja lagi.”
Padahal dia sendiri sering
bilang kalo kulitnya
kurang cerah. Bagi Vica,
kulit itu simbol kecantikan
yang paling keliatan. Ya,
kulit muka, tangan, kaki.
Gitu-gitu lah mbak.

3 Pembentukan Konsep:
- Pengaruh keluarga
- Pengaruh teman sebaya
- Pengaruh masyarakat
- Pengaruh pendidikan
- Pengaruh status sosial
ekonomi
- Pengaruh media
- Latar belakang budaya

(W1-Vica/
219-237).

(W1-Vica/
283-286).

(W1-Vica/
290-299).

Kalau aspek budaya juga
sama sih mbak. Yang
dinilai cantik dalam
budaya Jawa, misalnya
kayak gimana. Terus kalo
aku sih, ya wanita itu kudu
penyayang mbak, tingkah
lakunya kudu baik,
perkataannya enak
didengar, berbudi,
berbakti, dan apa ya,
nantinya kudu bisa ngabdi
lah buat suami. Terus
pendidikan juga harus jadi
aspek yang ngaruh sih
sebenernya, apalagi terkait
sama nilai-nilai kecantikan
yang ‘non-fisik.’ Gitu sih,
mbak. Aspek ekonomi
juga jelas banget sangat
melandasi dari segi
kemampuan untuk
mewujudkan kecantikan
fisik. Cantik itu juga kan
butuh maintenance, mbak.
Cewek kalo lahir dengan
badan yang bagus, sehat,
wajah cantik, kulit cantik,
tapi gak dirawat ya bakal
pudar jugalah cantiknya.

Kulit putih dan cantik,
menurutku emang udah
gak bisa dipisahkan sih
mbak. Mau bilang apalagi
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(W1-Vica/
303-315).

(W1-Vica/
326-334).

(W1-Vica/
318-323).

coba? Aku yakin, soalnya
ini udah jadi pandangan
mayoritas sih.

Karena aku emang punya
kulit kayak gini, masak
aku mau bakar supaya
gosong.Bukan gitu sih
maksudku, mbak...
Pastinya, ya karena aku
pede sama kulit aku. Aku
ya kayak gini. Dan,
kebetulan mereka banyak
bilang karena yang kayak
gini dibilang cantik. Ya,
disyukuri ajalah mbak.
Kalau dibilang ideal self
kayaknya iya banget deh,
karena emang aku
mencintai kulitku.

Kalau mendapatkan,
pastinya gak ada usaha
sama sekali karena nurun
dari mama. Kalau untuk
ngejaga supaya tetep cerah
sehat, berseri-
seri...maintenance pastinya
mbak. Mulai dari banyak
makan sayur, kebetulan
aku kan ikut aliran vegan,
para pemakan daun, buah,
umbi dan macem-
macemnya lah. Terus gak
makan daging juga kan.
Terus kalau maintenance,
emang aku member LB*
sih. Tapi yang paling
penting itu apa ya, pola
hidup kok mbak, sama
kebiasaan hidup sehat
emang harus prioritas sih
mbak.

Yah, karena udah jadi
member LB* sejak kelas
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(W2-Vica/
157-169).

(W2-Vica/
396-406).

(W1-Vica/
419-423).

dua SMA, semua program
promo udah aku ambil
mbak. Kalau perawatannya
ya bisa dibilang all in one
lah. Apa ajalah yang
disarankan baik buat aku,
ya aku ambil. Simpelnya
gitulah, mbak. Bagi aku ya
emang mantenance itu
harus kontinyu. Padahal,
ya emang aku gampang
tergiur sih sama program-
program promo.

“Heehmm.. kalo soal itu
aku emang bukan contoh
yang baik mbak. Soalnya
semuanya masih dari Papa.
Kan aku, tiap aku bilang
mau kuliah sambil kerja
itu pasti kena marah mbak.
Papa selalu bilang; kuliah
aja dulu, kerjanya nanti
aja, gampang.

Papaku emang bukan
orang yang kaya banget,
tapi ya menurutku udah
termasuk kalangan
menengah atas. Terus aku
kan kuliah pakek mobil
sendiri,  ya yang mau say
hello sama aku ya rata-rata
mereka yang pakek mobil
juga.  Terus
menurutkustatus sosial
ekonomi berpengaruh
sama ideal self, mbak.
Soalnya kan aku pengen
jadi ini, pengen kayak gini,
pengen kayak gitu, juga
kan dipengaruhi sama
kondisi sosial ekonomi.

Pengaruh banget Mbak.
Apalagi yang isinya
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berbau iklan kosmetik,
pemutih, fashion, life style
gitulah. Pasti ngaruh
banget, menurutku. Film
juga pastinya mbak, kayak
film Korea sama Jepang.
Tapi kalo aku sih lebih
sukak ke Korea, ya...
Majalah, ya kayak Cosmo
gitulah. Kalo sosmed....
sama jugalah mbak; isinya
ya yang berkaitan sama
iklan semua. Tapi buat aku
gak ngaruh soal iklan,
karena udah pokoknya
LB* aja deh.

Menurutku, terutama
karena terlalu sering
muncul iklan di media sih.
Juga selalu yang
ditampilkan itu pasti
cewek yang kulitnya putih
kan ya, apalagi remaja
SMA atau kuliah-kuliah
semester awal, gimana-
gimana kalo soal itu cepat
atau lambat ya banyak
yang terpengaruh juga.

4 Resiko Pencapaian:
- Dampak

(W1-Vica/
339-349).

(W1-Vica/
461-477).

Risiko tahu mbak... Tapi
selama jadi member LB*
belum pernah ada masalah
sih, misalnya kena efek
samping obat, kosmetik,
dan lainnya. Kalau
suntikan putih aku gak
pernah mbak. Eh pernah
ding ditawarin, tapi bukan
suntik putih mbak. Cuma
suntik vitamin C aja.
Supaya  kulitnya cerah.
Bukan untuk mutihin juga
sih, biar lebih cerah aja,
gitu. Tapi kayaknya gak
begitu ngaruh mbak, jadi
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(W1-Vica/
489-495).

ya cuma beberapa kali aja.

Apa ya.... mungkin aku
jadi perhatian banget sama
kulitku. Jadi narsis di
sosmed gitu. Ngaca-ngaca
terus mbak bawaannya.
Terus maintenance jadi
seolah kebutuhan primer.
Kulitku jadi rasanya
penting banget buat aku
dan harus aku jaga supaya
selalu cerah berseri-seri,
mulus, dan terlindung dari
matahari biar kulitku gak
terbakar. Oh iya, kulitku
agak sensitif sama air juga
soalnya. Pernah dulu pas
ada acara kelurga di
Bandung, menginap di
tempat saudara mama,
mungkin airnya kurang
bersih mbak; jadi bentol-
bentol gitu kulitku.
Gimana jelasinnya ya....
pokoknya aku jadi
takutlah, jauhin kalo ada
hal-hal yang menurutku
bakal gak baik buat aku
dan kulitku.

Kadang ngerasa berat sih
mbak, apalagi kalo kena
iritasi air, atau terpaksa
panas-panasan jadinya
kulit kebakar. Kalo lagi
normal kayak gini, ya
seneng-seneng aja mbak,
enjoy, happy dan pede abis
gitu.
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Lampiran 12.

KATEGORISASI VERBATIM PARTISIPAN 3 (EKA)

NO Kategori Kode Verbatim
1 Profil (W1-Eka/9-11)

(W1-Eka/
14-15)

Kalo ayahku tu Polisi,
terus kalau Ibu ngajar,
jadi guru SD. Saya baru
aja masuk kuliah,
Mbak.

Aku ambil Kedokteran
Hewan UGM, semester
1 lah.

2 Ideal Self dan Kecantikan:
- Tanggapancantikituputih
- Tanggapancantikitufisik
- Ideal Self Kecantikan
- Pencapaian Ideal Self
- Kulitputihsebagai ideal
self
- Usaha danpencapaian

(W1-Eka/
20-28).

(W1-Eka/
165-169).

(W3-Eka/
150-162).

Bisa dibilang cantik itu
wanita yang punya
tubuh di atas nilai
sedang. Jadi ya cantik
itu bukan jelek dan
ukurannya luas..
minimal punya wajah
menawan, bentuk
rahang bagus, giginya
putih rapi kayak
barisan jagung,
kulitnya mulus, putih,
tinggi sama berat
badannya proporsional.
Aku rasa sih wanita
yang kayak gitu bisa
dibilang cantik.

Kecantikan itu, apa pun
yang kita miliki di
badan mbak, apa pun
yang bisa kita
tunjukkin dan bisa
dibilang sama orang-
orang tu, “kamu cantik
ya.” ya intinya sih gitu
mbak.

Aku pengen cantik luar
dalem. Cantik itu,
semua orang juga tahu
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(W1-Eka/
211-214).

(W1-Nana/
71-74)

(W1-Nana/
77-81)

pasti ada dua sisi antara
cantik luar sama cantik
dalem. Masalahnya
cantik dalem itu bisa
diubah atau gak diubah
kan gak kelihatan,
Cuma orang yang udah
kenal yang bisa nilai.
Cantik luar itu dilihat
juga dinilai semua
orang. Nah, cantik luar
itu kan juga butuh
intensitas banget mbak.
Tenaga, waktu, biaya
juga. Aku pribadi sih,
pengen banget punya
kulit putih bercahaya
gitu. Ya, gitulah....
Kulitku kurang putih
dikit, dikit lagi sih
katanya

Aku banget, itu mbak.
Kulitputihitu ideal self
aku. Karena aku suka
pasti. Alasannya,
bingung juga sih.
Karena pengennya
kelewat banget-banget-
banget juga. Seneng lah
kalo punya kulit putih.

Jelas banget mbak. Dia
itu pengen jadi dokter
hewan tercantik di
Jogja. Gitu intinya,
mbak.

Wah pengaruh banget
pastinya mbak. Punya
kulit putih plus jadi
dokter hewan,
kayaknya dua poin itu
deh yang dikejar sama
Eka. Maksudnya ya
dua poin itu yang jadi
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landasan kecantikan
Eka.

3 Pembentukan Konsep:
- Pengaruh keluarga
- Pengaruh teman sebaya
- Pengaruh masyarakat
- Pengaruh pendidikan
- Pengaruh status sosial
ekonomi
- Pengaruh media
- Latar belakang budaya

(W3-Eka/
172-179).

(W1-Eka/
32-38).

(W3-Eka/
32-38).

(W3-Eka/
42-52).

Aspeknya, menurutku
hampir semua hal bisa
jadi aspek kecantikan.
Mulai dari fashion, life
style, tubuh, dan
pribadi seorang wanita
itu. Bisa juga aspek
cultur, pendidikan,
ekonomi juga bisa...
pokoknya ribet kalo
mau ditarik sana sini
ngaruh semua jadi
aspek. Luas banget
menurutku mbak.

Ya... emang lebih ke
pandangan orang
banyak sih mbak. Aku
sendiri sebetulnya pas
kelas dua SMA tu gak
seputih ini. Aku suka
sama kulit putih,
karena bagiku itu
terlihat cantik, aku
pengen putih, supaya
aku dibilang cantik.

Emang lebih ke
pandangan orang
banyak sih mbak. Aku
sendiri sebetulnya pas
kelas dua SMA tu gak
seputih ini. Aku suka
sama kulit putih,
karena bagiku itu
terlihat cantik, aku
pengen putih, supaya
aku dibilang cantik hee.

Aku dari SMA
memang suka ikut
ekstrakurikuler
sinematografi gitu.
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(W1-Eka/
220-224).

(W1-Eka/
234-237).

(W3/Eka/
102-108).

(W3-Eka/
110-114).

Sering ikut jadi pemain
film pendek. Dari situ
aku jadi perhatian sama
penampilanku. Kulit
apalagi. Selain itu, aku
juga sering nonton film
drama gitu di youtube,
buat referensi lah.
Rata-rata cewek yang
main film drama Korea
Jepang kan pada putih
mbak, FTV indo jugak
putih-putih kan
artisnya. Nah, jelas
banget awalnya konsep
pasti terinspirasi dari
situ.

Pake sabun pemutih,
facial wash pemutih,
lotion pemutih, terus
minum vitamin C, terus
vitamin E ya. Sering
juga lulur ke salon. Ke
klinik kulit juga sering
sih tapi gak rutin.

Ke klinik, paling kalo
pas ada masalah kena
iritasi sih. Ya jarang,
mbak. Suntik pemutih,
aku juga ambil sih, tapi
sebulan sekali.

Teman-teman di
kampus iya banget.
Sesama teman kan
saling pengaruh. Ya,
soal perkuliahan,
pergaulan, komunitas,
hal-hal yang gak formal
lah. Otomatis ngaruh
juga soal kecantikan
karena sering jadi
bahan obrolan juga
kan.
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Pengaruh juga karena
rumah orang tua kan di
pemukiman kampung
gitu. Aku juga aktif di
karang taruna, sering
jadi MC kalo ada acara.
Sering di panggung aku
orangnya.

4 Resiko Pencapaian:
- Dampak

(W1-Eka/
241-248).

(W1-Eka/
355-365).

(W1-Eka/
365-368).

Risiko pasti ada.
Semua obat juga pasti
ada efek samping.
Kosmetik, aku pake
yang ada BPPOM-nya
sih. Bukan impor cina,
atau herbal-herbalan
yang biasa dijual
online. Kalo soal suntik
pemutih, kan dokternya
di klinik
berpengalaman pasti
banyak mbak. Aku
member di klinik kulit
K24 deket kampus situ.
Di Gejayan.

Dulu waktu SMA
dibilangin sama dokter
sih, kalo mau putih itu
jangan terlalu putih,
nanti pigmen itu jadi
menipis kan jadi gak
sehat. Kalau mau putih,
sampai sejauh apa kita
mau putih sih, ya
bandingin aja antara
lengan tangan sama
bagian paha dalem, nah
lengan itu kan baiknya
nanti seperti warna
paha dalem. Kalo kita
mutihin kulit itu ya
baiknya seperti warna
kulit yang gak kena
matahari.
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Jadi kalo sampe
sekarang, aku masih
belum puas sih, secara
lengan sama paha aku
masih belang, gak
sama, ya dikit lagi sih
hii.
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Lampiran 13.

KATEGORISASI VERBATIM PARTISIPAN 4 (ALOY)

NO Kategori Kode Verbatim
1 Profil (W1-Aloy/

11-14).

(W1-Aloy/
17-19).

Papaku kontraktor kalo
Mama gak kerja.
Mereka sekarang tinggal
di Makasar. Jadi aku
ngekos di Jogja karena
kuliah.

Aku kuliah ambil
Fakultas Ilmu
Komunikasi, tapi yang
jurusannya Public
Relations.
Udah semester 7.

2 Ideal Self dan Kecantikan:
- Tanggapancantikituputih
- Tanggapancantikitufisik
- Ideal Self Kecantikan
- Pencapaian Ideal Self
- Kulitputihsebagai ideal
self
- Usaha danpencapaian

(W1-Aloy/
28-37)

(W1-Aloy/
71-81)

Cantik itu pasti luwes,
indah, bisa dibilang
penampilan seseorang
yang mendekati perfect
lah kalo dilihat publik
atau audience, istilah
tepatnya kalo dari dalam
dunia PR. Setahu aku
wanita dibilang cantik
itu kalau dia pandai
berpenampilan menarik.
Bisa dari make up,
pakaian, dan semuanya.
Karena cantik itu
harusnya, kan menarik..

Kalau aku sih setuju
dengan pendapat itu.
Soalnya cantik itu
elemennya memang
banyak.Pribadi
misalnya, juga harus
cantik lah, harus baik,
bersahabat, harus cerdas
juga. Tapi yakinlah kalo
di dunia kerja yang
sesuai bidangku, yang
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(W1-Aloy/
41-45)

(W1-Aloy/
197-203)

(W1-Feline/
84-93)

(W1-Feline/
150-155)

dicari ya yang punya
dua sisi kecantikan.
Maksudnya, yang dicari
itu yang cantik dan baik,
smart, cekatan, ya
gitulah. Saya rasa gitu.

Ya cantik itu pada
umumnya memang kulit
harus kelihatan putih
sih. Aku sendiri pengen
banget punya kulit putih.
Karena putih itu... putih
itu ya cantik lah
pastinya.

Harus kuakui memang
iya. Soalnya kulit putih
itu ideal self aku. Aku
suka kulit yang begitu.
Dan kalau aku punya
kulit putih, ada baiknya
juga kan buat masa
depanku. Alasanku, ya
karena aku emang butuh
kulit yang dinilai orang-
orang sebagai kulit yang
cantik.

Aloy itu, bagi dia cantik
itu hal utama supaya jadi
wanita karir nantinya.
Aku sih selama ini
nangkepnya gitu. Tar
apa iya, ngaruh bener
apa enggak, ya aku
sendiri belum tau sih.
Pokoknya kulit, kulit,
kulit, kulit.... itu terus
yang ada dipikirannya.
Cantik itu ya, dilihat dari
kulit dulu, katanya gitu.

Tapi aku yakin, dasar
dia itu emang orangnya
pengen dibilang cantik...
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pengen dilirik banyak
cowok... ya, makanya
pengen mutihin kulit.
Secara hari gini, Korea
sama Jepang pindah ke
Jogja semua.

3 Pembentukan Konsep:
- Pengaruh keluarga
- Pengaruh teman sebaya
- Pengaruh masyarakat
- Pengaruh pendidikan
- Pengaruh status sosial
ekonomi
- Pengaruh media
- Latar belakang budaya

(W1-Aloy/
153-168)

(W4/Aloy/
278-297).

Kalo aspeknya pasti
ditinjau dari semua hal
yang jasmaniah, dari
tubuh life style, fashion
juga, yang bersifat
seperti kepribadian,
kecerdasan, ya
pendidikan juga,
kedewasaan. Terus
aspek budaya juga
masuk. Soalnya kan tiap
daerah pasti ada
bedanya. Barometer
kecantikan di Indonesia
pasti juga beda dengan
Belanda misalnya. Aku
rasa sih gitu.

Jelas pengaruh banget,
mbak. Pesan-pesan
tentang kecantikan itu
kan terpublis pake
media. Bisa internet, tv,
majalah atau koran,
radio juga bisa. Lewat
advertising,
entertainment, atau
bahkan lewat berita loh.
Semua aspek di media
itu kalau mau dianalisis
gila banget loh
pengaruhnya. Jadi
pesan-pesan kecantikan
di media itu
tersampaikan ke publik
bisa lewat semua
program atau platform.
Sekarang eranya sosial
media sih. Yang paling
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pengaruh ya sosmed.
Apalagi yang
platformnya visual
banget kayak Instagram.
Tapi facebook dan
youtube juga bisa sih.

4 Resiko Pencapaian:
- Dampak

(W1-Aloy/
210-216)

(W1-Aloy/
330-338)

(W1-Aloy/
342-346).

Dulu aku inject
whitening berkala.
Kurang lebih, hampir
setahun apa ya... lupa
juga. Juga pakai obat
herbal juga. Ya, sabun
pemutih, lotions,...
pokoknya umum lah.
Setelah itu memang jadi
putih kayak gini, jadi
tinggal gimana
perawatan aja.

Yang jelas sih kalau pas
terbakar kulitku, rasanya
jadi malas makan, malas
keluar, malas kuliah
gitulah. Tapi normalnya
sih, sehari-hari ya
kulitku normal. Pede
juga punya kulit putih,
bikin aku jadi rajin
kuliah. Semangat hidup
bangkit juga rasanya,
apalagi kalau digodain
cowok. Rasanya seperti
gak terlahir percuma.

Singkatnya, ya kujalani
aja. Orang sakit bisa
sembuh. Orang sehat
bisa sakit. Wajarlah
kadang kita merasa,
kadang down kadang
terlalu up. Aku jalani
apa aja yang akan
terjadi.
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Lampiran 14.

CATATAN OBSERVASI

Observasi Partisipan Pertama

Nama Partisipan : Dian (Nama Samaran)

Tanggal dan Waktu : 11 Juni 2016/13.25-15.15

14 Juni 2016/13.00-16.00

22 September 2016/11.30-12.00

Lokasi : Tempat Tinggal  dan Kampus Partisipan

No Catatan Observasi Analisa/Koding
1

5

10

11

15

20

Partisipan I adalah Dian (nama
samaran) yang berumur 19 tahun. Dian
lahir pada tanggal 12 November 1997 di
Palembang (Sumatra- Selatan).
Dian berasal keluarga di mana ayahnya
bekerja sebagai guru sedangkan ibunya
adalah wiraswasta.
Secara visual, partisipan Dian memiliki
tubuh dengan tinggi 168 cm, berat
badan 60 kg dan memiliki kulit kuning
langsat. Rambut partisipan Dian lurus
dan tidak terlalu panjang (di atas bahu).
Karakter suaranya sedang dan
intonasinya stabil.
Partisipan Dian adalah mahasiswa di
salah satu Universitas swasta di
Yogyakarta, Dian baru saja mengikuti
perkuliahan selama 3 semester.
Pada saat dilakukan penelitian ini,
partisipan Dian tinggal di sebuah rumah
kos di Paingan Maguwohardjo, Sleman.
Peneliti melakukan pengamatan
terhadap kondisi tempat tinggal
partisipan Dian dan menemukan bahwa
partisipan Dian memiliki beberapa
koleksi majalah kecantikan, seperti
Cosmo, Femina, Bintang, dan banyak
pula terdapat brosur produk herbal
kecantikan.

Partisipan dian menghabiskan
masa kecilnya bersama orang
tua namun semasa remaja
partisipan sudah hidup terpisah
dari kedua orang tuanya.

Tinggi badan partisipan 168 cm,
berat badan 60 kg, berambut
lurus (diatas bahu). Karakter
suara sedang dan intonasi stabil.

Rutinitas partisipan dalam
melakukan perawatan kulit
dapat dilihat dari pemakaian
produk, intensitas kesalon
dengan brosur promo salon.

Partisipan juga mengoleksi
sejumlah majalah tentang
perempuan dan dunia keartisan
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Lampiran 15.

Observasi Partisipan Kedua

Nama Partisipan : Vica (Nama Samaran)

Tanggal dan Waktu : 18 Juni 2016/14.32-17.00

20 Juni 2016/14.00-16.30

27 September 2016/15.00-15.30

Lokasi : Tempat Tinggal  Partisipan

No Catatan Observasi Analisa/Koding
1

5

10

11

15

Partisipan II adalah Vica (nama
samaran) yang berumur 18 tahun. Vica
kelahiran 15 Februari 1998 di
Yogyakarta. Vica sedang menjalani
study S1 di salah satu kampus swasta
yang ada di Yogyakarta. Partisipan Vica
dibesarkan oleh keluarga dimana
ayahnya seorang pegawai BUMN dan
ibunya seorang ibu rumah tangga.
Tinggi tubuh partisipan Vica 160 cm
dengan berat badan 48 kg. Kulit
Partisipan Vica tergolong putih.
Partisipan Vica memiliki rambut lurus
yang panjang (di bawah bahu), dan
karakter suaranya relatif lembut agak
manja.
Vica adalah mahasiswa semester 5 di
salah satu universitas swasta di
Yogyakarta. Vica tinggal bersama
kedua orang tuanya di salah satu
perumahan yang ada di Sleman,
Yogyakarta.

Partispan Vica tinggal bersama
keluargamya. Kuliah di salah
satu kampus swasta.

Ayah bekerja sebagai pegawai
BUMN dan ibunya, ibu rumah
tangga

Tinggi Vica 160 cm, berat
badan 48 kg. Berkulit putih,
berambut lurus panjang,
karakter suara lembut manja.

Partisipan adalah mahasiswa
semester 5 di salah satu kampus
swasta.Bertempat tinggal di
salah satu komplek perumahan
di Sleman – Yogyakarta.
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Lampiran 16.

Observasi Partisipan Ketiga

Nama Partisipan : Eka (Nama Samaran)

Tanggal dan Waktu : 19 Juni 2016/10.20-13.22

25 Juni 2016/15.00-17.30

29 September 2016/10.14-10.30

Lokasi : Tempat Tinggal  Partisipan

No Catatan Observasi Analisa/Koding
1

5

10

11

15

Partisipan III adalah Eka (nama
samaran) berumur 19 tahun. Eka
kelahiran 5 Januari 1997 di Yogyakarta.
Meskipun Kedua orang tua Eka tinggal
di Yogyakarta, yaitu di Kulonprogo,
namun Eka lebih memilih kos.
Eka memilih untuk indekos karena jarak
dari rumah menuju ke kampus cukup
jauh. Eka kuliah di salah satu
Universitas Negeri terkemuka di
Yogyakarta, semester 1, kedua orang
tua partisipan masih lengkap dan
keduanya bekerja serta memiliki jenis
pekerjaan yang cukup baik.
Eka memiliki tinggi 165 cm, dengan
berat badan 70 kg, dan memiliki kulit
kuning langsat. Rambutnya agak ikal
panjang (di bawah bahu). Karakter
suara Partisipan cukup tegas dan
lantang.

Kedua orang tua Eka tinggal di
Yogyakarta, di Kulonprogo,
namun Eka lebih memilih
koskarena jarak dari rumah
menuju ke kampus cukup jauh.

Partisipan Eka kuliah di UGM,
jurusan kedokteran hewan dan
baru semester 1.

Tinggi Eka 165 cm, berat badan
70 kg , berkulit kuning langsat.
Rambut eka panjang dan agak
ikal. Karakter suara tegas dan
lantang.
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Lampiran 17.

Observasi Partisipan Keempat

Nama Partisipan : Aloy (Nama Samaran)

Tanggal dan Waktu : 21 Juni 2016/14.20-17.00

28 Juni 2016/12.30-14.30

04 Oktober 2016/16.00-16.30

Lokasi : Tempat Tinggal  dan Kampus Partisipan

No Catatan Observasi Analisa/Koding
1

5

10

11

Partisipan IV adalah Aloy (nama
samaran). Partisipan Aloy merupakan
perempuan berusia 20 tahun, kelahiran
18 Juni 1996 di Makassar.
Partisipan Aloy memiliki tinggi badan
168 cm dengan berat badan 55 kg dan
kulitnya tergolong putih. Rambut Aloy
lurus berwarna pirang (se-bahu), dan
nada suara pelan dengan karakter
suaranya yang lembut.
Aloy adalah mahasiswi di salah satu
Universitas Swasta terkemuka di
Yogyakarta.
Partisipan Aloy tinggal di Yogyakarta,
di salah satu rumah kost di Yogyakarta).
Aloy memiliki teman yang sangat dekat
bernama Felina. Felina merupakan
teman partisipan Aloy di kampus, di
kos, dan teman untuk berbagi cerita.

Partisipan Aloy berkelahiran di
kota Makassar.

Tinggi badan partisipan Aloy
168 cm, berat badan 55 kg dan
kulitnya tergolong putih.
Rambut Aloy lurus pirang (se-
bahu), karakter suara pelan dan
lembut.
Aloy adalah mahasiswi PR
(Public Relation).

Partisipan tinggal di rumah kost
dan memilki teman dekat
bernama Felina.
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DOKUMENTASI

Partisipan 1 (Dian)

Partisipan 2 (Vica)
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Partisipan 3 (Eka)

Partisipan 4 (Aloy)
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