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ABSTRAK 

 Apriliyani Harahap. NIM. 18200010202. Perempuan, Kecantikan 

Dan Konstruksi Sosial (Potret Kecantikan Perempuan Sudan  Di Media Sosial). 

Tesis Program Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies 

(IIS) Konsentrasi Kajian Timur Tengah (KTT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2021. Pembimbing: Mohammad Yunus, M.A.,  Ph. D. 

 Krisis identitas nasional melanda perempuan Sudan yang di dominasi 

etnis Afrika akibat dari supremasi kecantikan Arabian look. Hal ini terkonfirmasi 

dari beberapa unggahan di berbagai media sosial milik publik figur berpengaruh 

dan MUA (MakeUp Artist) yang memberikan pengaruh signifikan terhadap 

definisi kecantikan di masyarakat, khususnya perempuan Sudan. Disisi lain, 

terdapat beberapa unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa terlahir 

dengan memiliki fitur kecantikan etnis Afrika bukanlah suatu kesalahan ataupun 

fitur yang harus di modifikasi untuk mencapai standar kecantikan.  

 Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann dalam menganalisis permasalahan seputar potret konstruksi 

kecantikan perempuan Sudan di media sosial. Adapun metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi virtual. Tujuannya adalah 

untuk menginterpretasikan serta mendeskripsikan pola-pola yang saling memiliki 

keterkaitan dan dipelajari dari kelompok budaya dan fenomena sosial yang 

melingkupinya. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa konstruksi Arabian look 

terhadap perempuan Sudan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni visualisasi 

laki-laki, kolonialisme, produk kecantikan, dan media sosial. Ke-empat aspek 

tersebut saling terkait, bekerja secara simultan dan saling menstimulasi. Bentuk 

konstruksi kecantikan tersebut merupakan moment objektifikasi yang 

dieksternalisasikan oleh perempuan Sudan menjadi sebuah realitas sosial. 

Dominasi Arabian look pada perempuan Sudan sebagai representasi standar 

kecantikan merupakan framing kecantikan imajinatif yang dikemas oleh MUA 

(MakeUp Artist) dan tokoh publik berpengaruh dalam membentuk persepsi 

kecantikan yang sejatinya bertolak belakang dengan aspek lokalitas perempuan 

Sudan beretnis Afrika. Hal ini terkonfirmasi dari temuan peneliti bahwa 

penggunaan frasa „brightening‟ memiliki makna yang serupa dengan 

„whitening‟. Padahal, „brightening‟ maupun „whitening‟ tidak sesuai dengan 

aspek biologis etnis Afrika.  

Kata Kunci: Konstruksi Kecantikan; Perempuan Sudan; Media Sosial. 
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ABSTRACT 

 

 Apriliyani Harahap. NIM. 18200010202. Women, Beauty and Social 

Construction (Portrait of Beauty of Sudanese Women on Social Media). Thesis 

of Postgraduate Program of Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Concentration 

of Middle East Studies (KTT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Advisor: 

Mohammad Yunus, M.A.,  Ph. D. 

 The crisis of national identity hit Sudanese women who were 

dominated by African ethnicity as a result of the beauty supremacy of the 

Arabian look. This is confirmed by several uploads on social media which 

belong to influential public figures and MUA (MakeUp Artist) which have a 

significant influence on the definition of beauty in society, especially Sudanese 

women.  On the other hand, there are several posts on social media that narrate 

that being born with African ethnic beauty features is not a mistake, therefore no 

need to be modified to achieve beauty standards. 

 The researcher uses the social construction theory of Peter L. Berger 

and Thomas Luckmann in analyzing the problems surrounding the portrait of 

Sudanese women's beauty construction on social media. The research 

methodology used in this research is virtual ethnography.  The aim is to interpret 

and describe the interrelated and learned patterns of cultural groups and the 

social phenomena that surround them. 

  The results of this study found that the Arabian look construction of 

Sudanese women is influenced by several aspects, namely the visualization of 

men, colonialism, beauty products, and social media. The four aspects are 

interrelated, work simultaneously and stimulate each other.  This form of beauty 

construction is a moment of objectification which is externalized by Sudanese 

women into a social reality. The dominance of the Arabian look on Sudanese 

women as a representation of beauty standards is an imaginative beauty framing 

packaged by MUA (MakeUp Artist) and influential public figures in shaping the 

perception of beauty which is actually contrary to the locality aspect of African 

ethnic Sudanese women. This is confirmed by the researcher's findings that the 

use of the phrase 'brightening' has a similar meaning to 'whitening'. In fact, 

'brightening' and 'whitening' are not compatible with the biological aspects of 

African ethnicity. 

Keywords: Beauty Construction; Sudanese Women; Social Media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam tatanan kehidupan dan relasi sosial, perempuan kerap 

dikelompokkan sebagai komponen sosial yang menempati kelas kedua di 

dalam masyarakat. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh paradigma 

modern yang bermuara pada budaya ketimuran. Sejarah peradaban Timur 

yang dibangun atas budaya patriarki, telah melanggengkan keadaan 

tersebut, dan agama dijadikan sebagai alasan tangguh untuk menguatkan 

posisi perempuan sebagai kelas kedua. Menelitik mengenai konsep budaya 

partriarki, dapat dipahami sebagai perangkat sosial hierarkis yang 

menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat, dan laki-laki 

sebagai pusat yang memiliki kontrol penuh terhadap perempuan, 

memperlakukan perempuan untuk kepentingan reproduksi dan memuaskan 

kebutuhan kelaki-lakiannya.
1
 Sehingga, perempuan tersubordinasi oleh 

sistem yang dibangun oleh budaya patriarkal. 

Peradaban Yunani pun demikian adanya, dengan beberapa 

upayanya dalam menafikan eksistensi perempuan sebagai warga negara. 

Ketimpangan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan, pernah 

terjadi pada era pemerintahan Ratu Victoria pada abad ke-19 atau berkisar 

                                                             
1 Umi Sumbulah, Spektrum Gender, Kilasan InklusiGender di Perguruan Tinggi, 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 102. 
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tahun 1837-1901.
2
 Pada saat itu dikenal sebuah adagium “moralitas 

Victoria” yang menunjukkan adanya distilasi pandangan moral orang-

orang yang hidup pada masa kepemimpinan Ratu Victoria. Moralitas 

Victoria memandang perempuan sebagai makhluk yang ketergantungan, 

pasif, lemah, tunduk, dan berkorban. Selain itu, perempuan dianggap 

hanya sebagai hak milik laki-laki, mereka tidak mempunyai hak untuk 

memiliki atau menentukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Akan tetapi, 

peradaban Barat berusaha melepaskan diri dari jeratan moralitas Victoria, 

dan mendekonstruksi struktur sosial. Usaha-usaha tersebut dinilai sukses 

dalam memperjuangkan kepentingan para feminis.
3
 Terbelenggunya 

perempuan di Timur Tengah melalui budaya patriarki, disebabkan oleh 

representasi agama yang  tidak  tepat, serta kaburnya batasan antara agama 

dan budaya. Agama dijadikan sebagai pembenaran dalam tindakan 

kekerasan, bahkan ikut melestarikannya. Menurut Fatima Mernisi, cara 

yang tepat untuk menghilangkan penindasan politik serta kekerasan 

terhadap perempuan adalah dengan cara menghindari hal-hal yang berbau 

primitif dan mengandung esensi yang irasional dalam realitas kehidupan 

masyarakat. Adanya campur aduk antara yang profan dan  sakral, antara 

                                                             
2 Wildan Ilham Wicaksana, “Realitas Victoria Dalam Cerpen “Nelayan Dan Jiwanya” 

Karya Oscar Wilde: Kajian Hermeneutika Gadamer”. Jurnal ALAYASASTRA, Vol. 15, No. 2 

(November, 2015), 110. 
3 Feminisme gelombang pertama, pada pertengahan abad 19, gerakan ini menuntut hak 

hukum, dan hak politik bagi perempuan yang menekankan pada hak pilih. Selanjutnya gelombang 
kedua (1960-1970) yang menuntut kebebasan yang lebih revolusioner, yakni ruang-ruang private. 

Selanjutnya postfeminisme sebagai gelombnag ketiga. Andrew Heywood, (2017). 
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Allah dan kepala negara, antara Al Qur‟an dan fantasi-fantasi imam harus 

didekonstruksi.
4
 

Dalam perspektif gender, eksistensi laki-laki dan perempuan 

sebagai entitas manusia mengalami klasifikasi struktur sosial. Secara 

hierarkis, laki-laki dikelompokkan sebagai kelas pertama, dan perempuan 

sebagai kelas kedua yang menuntun pada subjektivitas dan objektivitas. 

Objektifikasi terhadap perempuan sama halnya mempertanyakan apa atau 

siapa yang berkuasa atas kendali diri perempuan? Ia tidak bersifat otonom. 

Dalam masyarakat patriarki, perempuan sulit untuk menegosiasikan kuasa 

atas diri mereka. Bahkan ketika perempuan menjadi subjek atas dirinya 

sendiri, ketika berhimpit dalam patriarki, maka subjektivitas tersebut akan 

lemah. Norma sosial  sejatinya dibangun oleh kuasa wacana dengan 

sejumlah legistimasi agama, nilai-nilai setempat yang bertujuan 

melestarikan budaya patriarki. Selanjutnya, permasalahan keperempuanan 

kian tampak kabur dan sulit untuk diidentifikasi.  

Era modernitas membawa pengaruh yang signifikan dalam 

perubahan sosial. Perubahan sosial ialah perubahan ditingkat lembaga 

kemasyarakatan, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya 

nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok masyarakat.
5
 Namun, dari 

kacamata gender, belum ada perubahan secara substansial. Perempuan 

                                                             
4 Eko setiawan, “Studi pemikiran Fatima mernisi tentang kesetaraan gender dan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam panggung public”, Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender 

dan Anak, Malang: (2019). 
5 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), 89. 
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selalu dituntut untuk tampil cantik, tidak hanya oleh laki-laki tetapi juga 

kebudayaan. Pemaknaan ini dilandasi oleh berbagai standarisasi 

kecantikan modern yang melihat esensi cantik pada perempuan hanya 

berdasarkan pada aspek fisik semata, sehingga menegasikan aspek 

kecantikan yang lain, seperti kecantikan berdasarkan standar lokalitas. 

Formula standarisasi ini tidak hanya memiliki satu pola, tetapi beragam 

bahkan juga kontradiktif tergantung pada wacana standarisasi yang 

dikonstruksi. 

Menurut Aquairini dalam bukunya Kajian Budaya Feminis: Tubuh, 

Sastra, dan Budaya Pop berpendapat bahwa budaya patriarki 

menghasilkan hierarki tidak terkecuali pada pemaknaan tubuh perempuan, 

sebagaimana kita mengenal istilah ukuran tubuh ideal, dan tubuh tidak 

ideal, normal dan tidak normal, wajah  cantik, dan wajah tidak cantik dan 

begitu seterusnya.
6
 Demikian, perempuan terus digunakan sebagai 

komoditi. 

Kenyataannya, perempuan dituntut untuk selalu tampil cantik 

dilanggengkan oleh kaum kapitalis. Kita dapat melihat banyaknya produk-

produk kecantikan dan perawatan tubuh yang kita kenal dengan istilah 

kosmetik  yang ditawarkan kepada perempuan. Presentasi yang tidak 

seimbang ini membangun paradigma bahwa menjadi seorang perempuan 

harus menjadi cantik terlepas dari profesi, ataupun hal lainnya. Seorang 

perempuan kaya, diharuskan untuk cantik agar mendapat pengakuan dari 

                                                             
6 Gabriella Devi Benedicta, “Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan 

Negoisasi atas Tubuh”, Masyarakat Jurnal Sosiologi, Vol.16, No. 2 ( Juli 2011), 141-156. 
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laki-laki dan juga lingkungan sosialnya. Namun, berbeda ketika seorang 

laki-laki kaya, maka ia telah mendapat pengakuan oleh perempuan dan 

lingkungan sosialnya.  

Terdapat perbedaan motivasi penggunaan kosmetik bagi 

perempuan dan laki-laki dalam penggunaan kosmetik. Orientasi laki-laki 

menggunakan kosmetik guna meningkatkan penampilan yang diharapkan 

meningkatnya kepercayaan diri. Sedangkan perempuan tidak hanya 

sekedar meningkatkan penampilan, tetapi lebih  dari itu. Ketakutan atas 

imperfection dan penuaan menekan perempuan untuk mengkonsumsi 

produk untuk  menutupi atau mengobati imperferction dan anti aging.
7
   

Fenomena yang terjadi di Khartoum, Sudan, menunjukkan bahwa 

mayoritas perempuan di tingkat remaja- dewasa pada bagian kulit wajah 

terlihat lebih terang sedangkan, pada bagian kaki telihat gelap sesuai 

dengan pigmen kulit.
8
 Warna kulit terang pada bagian wajah disebabkan 

oleh penggunaan bleaching ataupun krim ilegal yang mengandung zat 

pemutih (merkuri, steroid, dan zat berbahaya lainnya). Fenomena ini 

menarik perhatian sejumlah peneliti untuk melakukan penelitian kesehatan 

ilmiah terkait resiko penggunaan zat pemutih berbahaya dan ilegal di 

Khartoum. 

 

                                                             
7Victor Hugo pacagnelli Infante dkk, “Cosmetics consumtion behavior among men and 

women and the importance in products indication and treatment adherence”, Surg Cosmet 

Dermato (2016:8(2)), 134-41. 
8 Wawancara  dengan Ahmad Tsarwat selaku Ketua PPI di Khartoum, Sudan, 27 Oktober 

2020 via WhatsApp.  
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 Hal ini terkonfirmasi kuat berdasarkan salah satu riset yang 

dilakukan oleh Anwar E. Ahmed dan Mohamed E. Hamid bahwa 

Frekuensi penggunaan Skin Lightening Products (SLP) yang mengandung 

bahan kimia dikalangan  wanita  Sudan sebesar 74,4% dan ini dianggap 

tinggi. Hal ini menjadi indikasi bahwa perempuan Sudan memiliki 

ketergantungan penggunaan produk kecantikan dari bahan kimia. Fakta ini 

sekaligus mengonfirmasi bahwa perempuan Sudan memiliki antusiasme 

tinggi dalam menggunakan produk-produk pemutih kulit.
9
 

Adapun produk kosmetik yang dipasarkan di drugstrore Sudan 

juga didominasi oleh penawaran whitening skin.  Produk yang dipasarkan 

di drugstore bersifat legal sesuai dengan standarisasi, dan zat yang 

digunakan dinyatakan aman digunakan sesuai standarisasi kesehatan 

pemerintahan Sudan. Beberapa produk diantaranya; Eva Cosmetic, Fair 

and Lovely, Skin White, Feah, Ponds, Garnier, Fade Out dan lainnya.
10

  

Produk ini merupakan brand  yang memiliki banyak variasi dalam 

produknya dengan spesialisasi perawatan wajah, seperti facial wash, night 

cream, day cream dan varian lainnya, yang mengkampanyekan bahwa 

kulit terang merupakan impian bagi perempuan. Begitu juga dengan 

perawatan tubuh seperti body lotion pada produk miss white.  

 

                                                             
9 Anwar E. Ahmed dan Mohamed E. Hamid “A Survey of Female Sudanese College 

Student‟s Knowledge and Attitude Towards Skin Lightening.” Journal of  Womens Health, Vol. 5, 
No. 4 (2016) 

10 Drugstore di Khartoum, Sudan. 
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Beberapa produk perawatan dan styling rambut, seperti shampoo, 

counditioner, dan pewarna rambut mengkampenyekan rambut lurus 

sebagai rambut indah. Kampanye ini secara frontal digambarkan oleh 

seorang wanita  Afrika yang memiliki rambut lurus dan berkilau pada 

kemasan produk. Adapun yang menggambarkan rambut kriting hanya 

sebagian kecilnya. Diantaranya brand Africa‟s Best, ORS, Soft Beautiful 

Botanicals, Agarwals dan lainnya.
11

 Produk-produk yang dipasarkan di 

drugstore secara tidak langsung menandakan lemahnya kontrol dan 

pengawasan pemerintah atas produk yang dipasarkan, serta rendahnya 

kepedulian terhadap isu ras dan kebudayaan.  

Kepercayaan akan kecantikan dikonstruksi tidak hanya melalui 

kebudayaan yang bersifat lokalitas dan global, tetapi juga oleh kapitalis 

yang memiliki peran aktif melalui produk kosmetik, dan industri fashion. 

Menurut Naomi wolf dalam bukunya Beauty Myth, di era globalisasi 

seperti saat ini, cantik didefinisikan secara statis dan universal. Wolf 

melihatnya sebagai kesuksesan kapitalis dalam mengontrol mitos 

kecantikan ketimbang kultural. Demikian halnya yang dialami oleh 

perempuan Sudan. Identitas perempuan Sudan yang terdiri dari etnis 

Afrika dan Arab tentunya mengalami dilema ketika kepercayaan 

kecantikan yang dikonstruk kontradiktif atau bertentangan dari sifat 

alamiahnya. Dominasi identitas akan menjadi permasalahan lanjutan 

ketika tidak ditanggulangi dengan baik. Etnis Arab memiliki privillage dan 

                                                             
11 Ibid.  
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menduduki ruang-ruang elite dibanding dengan etnis Afrika dalam 

masyarakat Sudan. Begitu juga halnya dengan kecantikan, etnis Arab akan 

dianggap lebih superior ketimbang etnis Afrika. Fenomena di atas 

menunjukkan bahwa terdapat pola objektifikasi perempuan Sudan 

terhadap produk kecantikan serta identitas perempuan yang ditampilkan 

oleh etnis Arab. Melalui proses interaksi sosial, baik di media sosial  

maupun realitas sosial, terbentuklah sebuah jaringan intersubjektif yang 

dapat menggiring perempuan Sudan dalam menentukan dan memilih 

identitas dominan yang dikehendakinya. Sehingga mereka dapat 

memutuskan pilihannya dengan cara mengikuti atau menyesuaikan dengan 

kampanye sosial yang ditampilkan oleh kelompok tertentu, atau tetap 

bertahan dengan konsep kecantikan dan identititas kebudayaan tempat 

domisilinya. 

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa hubungan perempuan dan 

kecantikan mengalami dialektika sebagai entitas yang berada di luar diri 

perempuan. Sebab, kecantikan dikonstruksi melalui mitos-mitos 

kecantikan dan pengaruh lingkungan sosial yang pada akhirnya  

mempengaruhi orientasi dan perilaku individu. Kecantikan merupakan 

realitas sosial, yang akan terus mengalami proses dialektika dalam 

kehidupan seorang perempuan. Terkait dengan dialektika konstruksi 

sosial, Berger dan Luckmann mengklasifikasikannya dalam tiga aspek, 

yakni; momen eksternalisasi, momen objektifikasi, dan momen 
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internalisasi.
12

Proses ini saling terkait dan berjalan terus menerus dalam 

lingkaran kehidupan perempuan. Sehingga, disadari atau tidak, perempuan 

akan menyesuaikan pada kepercayaan kecantikan yang dibangun atau 

mendekonstruksi kepercayaan kecantikan.  

Adapun determinasi penulis dalam memilih Sudan sebagai bagian 

dari objek kajian penelitian, khususnya pada aspek identitas kecantikan, 

berangkat dari kegelisahan akademik pribadi penulis bahwa literatur 

maupun penelitian yang telah ada hanya mengkaji seputar dampak 

kesehatan penggunaan kosmetik dan praktik kecantikan. Sehinngga, 

peneliti berupaya untuk melakukan kajian dengan sudut pandang yang 

berbeda dalam konsteks kontruksi kecantikan melalui framing media 

sosial. Meskipun Sudan secara geografis bagian dari Afrika, namun 

budaya dan masyarakatnya dibangun atas kebudayaan Arab.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

 

1. Bagaimana bentuk konstruksi kecantikan dan citra tubuh (body image) 

perempuan Sudan yang ditampilkan dalam media sosial? 

                                                             
12 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, 

Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15. 
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2. Mengapa konstruksi citra kecantikan (Arabian look) lebih dominan 

pada perempuan Sudan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian akan 

dinarasikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola atau bentuk konstruksi kecantikan dan citra tubuh 

(body image) perempuan Sudan yang ditampilkan oleh media. 

2. Mengetahui pola konstruksi citra  kecantikan Arab yang mendominasi 

perempuan Sudan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoretis  

Secara teoretis, penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam memahami fenomena konstruksi sosial, khsusunya 

konstruksi kecantikan dan citra tubuh (body image) di kalangan 

perempuan serta bagaimana Arabian look mendominasi sebagai 

standar kecantikan bagi perempuan Sudan. Dengan demikian, maka 

dapat dipaparkan secara komprehensif beragam masalah yang muncul 

sebab adanya konstruksi sosial, khususnya konstruksi kecantikan yang 

ditampilkan oleh media. Selain itu, dapat diperoleh langkah-langkah 

pasti dalam mengantisipasi masalah tersebut melalui penemuan solusi 

dalam menyikapi serta merespon fenomena atau gejala-gejala yang 

muncul di masyarakat.  
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2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan pengetahuan, serta membangun suatu narasi yang baru, 

khususnya bagi para akademisi yang konsen dalam bidang feminisme. 

Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam memahami 

kompleksitas permasalahan seputar konstruksi kecantikan terhadap 

perempuan. Peneliti menjadikan perempuan Sudan sebagai objek 

kajian dalam penelitian ini, bertujuan untuk memperkaya khazanah 

keilmuan di sektor kajian Timur Tengah, yang mengalami krisis 

identitas, baik secara personal maupun kelompok. Sehingga dipandang 

perlu untuk mengkaji masalah tersebut.  

E. Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan bagian yang 

paling mendasar untuk dilakukan oleh seorang peneliti. Kegunaannya 

adalah sebagai indikator dalam mengukur kebaruan atau novelty sebuah 

penelitian ilmiah. Selain itu, berfungsi pula sebagai penentu posisi peneliti 

dalam menentukan aspek serta objek yang belum pernah dikaji atau 

ditelaah oleh peneliti terdahulu. Dalam konteks kajian konstruksi 

kecantikan dan citra tubuh, peneliti menelusuri beberapa tulisan ilmiah 

yang mengkaji permasalahan tersebut. Namun, kajian peneliti belum 

menemukan karya tulis yang mengulas seputar konstruksi kecantikan 

perempuan Sudan di media sosial secara spesifik. 
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Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan beberapa temuan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai rujukan 

dalam memahami permasalahan seputar konstruksi kecantikan di media 

sosial. 

1. Antusiasme perempuan melakukan modifikasi warna kulit. 

Literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut 

adalah artikel yang ditulis oleh Anwar E. Ahmed dan Mohamed E. 

Hamid (2016) dengan judul “ A Survey of Female Sudanese College 

Student‟s Knowledge and Attitude Towards Skin Lightening.” Temuan 

penelitiannya mengungkapkan bahwa Frekuensi penggunaan Skin 

Lightening Products (SLP) yang mengandung bahan kimia dikalangan  

wanita  Sudan sebesar 74,4% dan ini dianggap tinggi. Hal ini menjadi 

indikasi bahwa perempuan Sudan memilik ketergantungan penggunaan 

produk kecantikan dari bahan kimia. Fakta ini sekaligus 

mengonfirmasi bahwa perempuan Sudan memiliki antusiasme tinggi 

dalam menggunakan produk-produk pemutih kulit. 

Penelitian ini menggunakan metode survey terhadap 364 

mahasiswa yang kuliah di Universitas Gezira pada bulan Juli dan 

September 2015, dan wanita yang berusia 16-33 tahun. Hasil 

penelitiannya bahwa mayoritas dari perempuan (320/369) (89,1%) 

mengatakan bahwa penggunaan SLP bahaya terhadap kesehatan, 

namun sebanyak (320/364) (87,9%) mendukung penggunaan SLP. 

Berbagai motif yang mendukung penggunaan SLP diantaranya; a) 
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mencerahkan dark spots dan menyembuhkan jerawat (57,1%); 

sterotipe kulit terang lebih menarik daripada kulit gelap (34,3%); untuk 

menarik laki-laki (33,8%), untuk tampil cantik dan fashionable 

(28,9%), perempuan berkulit terang diperlakukan lebih baik daripada 

perempuan berkulit gelap (28,2%); menambah kepercayaan diri 

(26,9%).  

Dari hasil analisis model regresi logistik multivariat 

menunjukkan bahwa mahasiswi pengguna SLP berasal dari keluarga 

yang rekam jejaknya pernah  melakukan bleaching. Tingginya 

penggunaan SLP oleh mahasiswi memiliki dampak negatif jangka 

panjang. Kendati demikian, penggunaannya terus mengalami 

peningkatan yang signifikan. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh 

tinnginya ketergantungan mereka dalam penggunaan SLP, meskipun 

mereka mengetahui bagaimana dampak negatif yang diakibatkan oleh 

produk tersebut.
13

  

2. Segmentasi Perempuan Sudan dalam Memodifikasi Bentuk Tubuh dan 

Warna Kulit 

Adapun tulisan atau artikel yang menyoroti permasalahan 

tersebut adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmed 

Abdel Rahman Al Hadi yang berjudul “Women Knowledge and 

                                                             
13 Anwar E. Ahmed dan Mohamed E. Hamid, “A Survey of Female Sudanese College 

Student‟s Knowledge and Attitude Towards Skin Lightening.” Jurnal Womens Health, Issues Care 
(2016). 
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Practices of Body Modification and Their Impact on Females in The 

Tamboul Area in Central Sudan.”  

Penelitian ini fokus menggali alasan mengapa perempuan 

Sudan mengkonsumsi sejumlah obat dan campuran senyawa kimia 

untuk memutihkan kulit dan menambah berat badan yang dianggap 

sebagai penunjang penampilan. Penelitian ini menggunakan metode 

etnografi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh, serta persepsi laki-laki menjadi alasan dominan bagi 

perempuan dalam menggunakan obat dan campuran senyawa kimia, 

untuk mendapatkan bentuk tubuh dan warna kulit ideal. Meskipun 

pada kenyataannya, mereka menyadari akan bahaya dari penggunaan 

bahan tersebut. Laki-laki lebih menyukai perempuan dengan warna 

kulit terang, dan berisi dibeberapa bagian tubuh wanita.
14

 

Pembagian atau segmentasi perempuan dalam melakukan 

berbagai upaya di atas, dilandasi oleh keinginan untuk medapatkan 

warna kulit serta bentuk tubuh yang diidamkan oleh laki-laki. Hal ini 

menjadi indikasi bahwa kecantikan dan bentuk tubuh perempuan 

menjadi objek serta komoditas yang dibayangkan atau imajinatif, 

hanya berdasarkan pandangan sepihak laki-laki. Permasalahan ini 

menjadikan perempuan tidak memiliki pondasi pemikiran yang kuat 

                                                             
14 Abu Bakar Ahmed Abdel Rahman Al Hadi, “Gaining weight and skin bleaching: 

Women Knowledge and Practices of Body Modification and Their Impact on Females in The 

Tamboul Area in Central Sudan.” The Ahfad Journal vol.32, no.1, June (2015). 
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dalam memahami kecantikan dan bentuk tubuh ideal yang sesuai 

dengan kebutuhan dirinya sendiri.  

3. Kuasa Media  dalam Mengintervensi Tubuh Perempuan. 

Adapun tulisan yang mengulas permasalahan tersebut adalah 

tulisan Omar Abdelgbar (2016) yang berjudul “Sudan Imported 

Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Advertisments in Three 

Sudanese TV Channels.”  

Omar berupaya menganalisis konten iklan di tiga channel TV  

Sudan, yakni Blue Nile TV, Aghnam TV, dan Goon TV. Ia mengambil 

sample dari 3 channel tersebut berdasarkan jumlah penyiaran iklan 

yang ditampilkan lebih banyak daripada chanel TV lainnya. Omar 

menggunakan teori konstruksionis sosial yang dicetuskan oleh Michael 

Foucoult, Erving Goffman, dan Anthony Synnott dengan metodologi 

konten analis. 

Dari ketiga Channel Televisi di atas, semuanya dominan 

menayangkan perempuan Sudan yang menggunakan produk 

kecantikan di televisi sangat bervariasi, baik pemutih kulit, wajah, 

rambut dan bentuk tubuh. Hal ini memiliki dampak yang tidak original 

dan bahkan dapat membentuk persepsi kecantikan baru yang bertolak 

belakang dengan kultur perempuan Sudan.  

 Selain itu, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa iklan di 

TV bervariasi dari segi ukuran, tujuan, dan klaim. Iklan yang disiarkan 

di TV memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan kulit, 
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wajah, rambut, dan tubuh (body) terhadap perempuan Sudan. Klaim 

iklan tersebut membentuk kepercayaan kecantikan baru yang 

berlawanan dengan natur wanita Sudan.
15

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. 

Melalui pendekatan tersebut, peneliti dituntut untuk berusaha 

memahami suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi di 

masyarakat sebagai sebuah realitas sosial.
16

 Sehingga diperoleh sebuah 

jawaban dan makna yang terkandung dalam suatu fenomena.  

Pada dasarnya, terdapat dua hal yang paling utama dalam 

penelitian fenomenologi, serta menjadi fokus penelitian, yakni 

pertama, textural description, yang berkaitan dengan apa yang dialami 

oleh subjek penelitian mengenai suatu fenomena. Elemen ini 

menyangkut data faktual, aspak objektif dan terjadi secara empiris. 

Kedua, structural description, yang berkaitan dengan bagaimana 

subjek memaknai pengalaman yang dialaminya secara subjektif. 

Elemen ini menyangkut perasaan, pendapat, penilaian, dan harapan.
17

 

                                                             
15 Omar Abdelgbar, “Sudan Imported Beauty: A Content Analysis of Cosmetic 

Advertisments in Three Sudanese TV Channels.” Journal of the Social Science Vol.44 No.2, 

(2016). 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), 17. 
17 O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu 

Sosial dan Komunikasi.” Mediator, Vol. 9, No. 1 (Juni 2008), 171. 
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Berangkat dari dua hal di atas, peneliti akan mengkaji serta 

menganalisis fenomena tentang konstruksi kecantikan, citra tubuh 

(body image), beserta narasinya yang dibangun oleh media terhadap 

perempuan-perempuan di Sudan sebagai objek penelitian yang bersifat 

textural description. Melalui objek penelitian tersebut, peneliti akan 

menggali informasi dari mereka secara langsung maupun komunikasi 

telpon agar diperoleh suatu data dan informasi yang akurat tentang 

fenomena konstruksi kecantikan dan citra tubuh yang dialami oleh 

mereka.  

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dirancang dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode etnografi virtual, yakni desain penelitian 

kualitatif yang menuntut seorang peneliti untuk menginterpretasikan 

serta mendeskripsikan pola-pola yang saling memiliki keterkaitan dan 

dipelajari dari kelompok budaya, baik mengenai nilai, kepercayaan, 

kebiasaan, maupun bahasa. Namun, ruang lingkup kajiannya 

difokuskan melalui medium (field) internet. Sehingga suatu fenomena 

dapat diteliti serta dianalisis sebagai suatu etnisitas yang memiliki 

makna. Atau dengan kata lain, etnografi virtual dapat dipahami sebagai 

sebuah metode yang digunakan dalam mengungkap sebuah realitas, 
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baik yang tampak ataupun tidak, melalui medium komunitas virtual di 

internet.
18

 

3. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah 

konstruksi sosial mengenai kecantikan dan citra tubuh (body image) 

perempuan Sudan. Peneliti memfokuskan pada kajian sosiologi 

mengenai fenomena konstruksi kecantikan yang dibangun oleh media, 

baik media online maupun konvensional di Sudan. Dengan demikian, 

maka peneliti dapat menemukan sebuah informasi yang dapat 

dianalisis melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann, terhadap konstruksi kecantikan di Sudan. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Dari segi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah bersifat kualitatif, yang berarti bahwa data yang diperoleh 

merupakan data non-statistik. Adapun pengklasifikasian sumber data 

yang akan digunakan oleh peneliti, digolongkan ke dalam dua bagian, 

yakni: 

a. Data Primer 

Bahan informasi yang akan peneliti gunakan sebagai 

sumber data dalam penelitian ini melingkupi dua komponen, yaitu 

aktor dan aktifitas. Dari aspek aktor, peneliti akan menggali 

                                                             
18 Rulli Nasrullah, Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di 

Internet. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 10. 
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informasi seputar konstruksi citra tubuh dan kecantikan perempuan 

di Sudan melalui beberapa informan, baik dari Mahasiswa Sudan 

yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta, maupun dari 

informan lainnya yang berdomisili di Sudan yang terlibat secara 

langsung dengan komunitas atau kelompok mereka.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi 

sebagai bahan rujukan bagi peneliti dalam mengumpulkan 

informasi-informasi lainnya yang masih memiliki keterkaitan serta 

relevan dengan objek yang akan dikaji oleh peneliti. Diantaranya 

ialah, tesis, disertasi, artikel ilmiah, sumber berita online, dan lain-

lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

memperoleh informasi terdiri dari wawancara mendalam (indepth 

interview) dengan pola wawancara terstruktur, serta kuisioner. Berikut 

akan peneliti paparkan di bawah ini sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Adapun wawancara mendalam yang digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menggali serta mengeksplorasi 

beragama informasi dari informan, yang dilakukan berkali-kali,
19

 

                                                             
19 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), 11 
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baik melalui tatap muka maupun melalui sambungan telpon. Pada 

dasarnya, penggunaan wawancara mendalam mengedepankan 

dialog yang interaktif dengan informan. Sehingga peneliti dapat 

mengeksplorasi makna yang tersembunyi bersama subyek atau 

informan. Dengan demikian, maka peneliti dapat memverifikasi 

setiap informasi yang dipaparkan, dan kemudian dapat dianalisis 

secara mendalam.  

Melalui pola wawancara terstruktur, peneliti akan 

melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang telah 

dirancang sebelumnya, sebagai guide atau pedoman wawancara 

saat berlangsungnya dialog. Sehingga informasi yang diperoleh 

memiliki arah pembahasan yang jelas, terarah dan mendalam, 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang dikaji oleh 

peneliti, serta tidak menyimpang dari garis besar tujuan 

penelitian.
20

 Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bagi 

peneliti untuk menggali informasi dari informan, bilamana 

ditemukan informasi dan data yang masih memiliki keterkaitan 

seputar konstruksi kecantikan terhadap perempuan Sudan.  

2. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengamati berbagai gejala atau 

fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun medium dalam 

penelitian ini adalah media sosial di internet yang menjadi objek 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2017), 195. 
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observasi peneliti. Sedangkan model observasi yang digunakan 

oleh peneliti adalah observasi partisipan. Melalui observasi yang 

dilakukan di media sosial, peneliti akan memperoleh pengalaman 

dari tangan pertama, yakni perempuan-perempuan Sudan yang 

terlibat secara langsung dalam fenomena konstruksi kecantikan dan 

citra tubuh yang ditampilkan oleh media sosial. Dengan 

pengamatan yang intens inilah, memungkinkan peneliti dalam 

berspekulasi mengenai kondisi yang terjadi, dan dapat dicarikan 

solusi atau jalan keluar untuk menghadapi masalah tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan dua teknik analisis. Pertama, teknik 

analisis isi (content analysis). Kedua, teknik analisis Miles and 

Huberman. Berikut akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Analisis Isi (content analysis) 

Analisis isi merupakan teknik penelitian yang bertujuan 

untuk memproses data ilmiah yang ditampilkam dalam berbagai 

medium, baik buku, konten media sosial ataupun Undang-undang. 

Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis konten media sosial 

mengenai kecantikan dan citra tubuh yang dikonstruk oleh media, 

seperti alat-alat kosmetik, produk kecantikan serta iklan di media 

sosial. Tujuan dari analisis isi adalah menyajikan sebuah fakta, 



22 
 

 
 

 
 

memberikan pengetahuan, serta manambah wawasan baru dalam 

ruang lingkup akademis.
21

 

2. Teknik Analisis Data Miles and Huberman 

Melalui teknik tersebut, peneliti akan melakukan berbagai 

tahapan dalam menganalisis konstruksi kecantikan dan citra tubuh 

perempuan Sudan dalam media sosial melalui reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.
22

 Reduksi data 

merupakan tahapan yang dilalaui oleh peneliti dalam membuat 

sebuah abstraksi atau ringkasan dari berbagai koleksi data yang 

ditemukan saat berlangsungnya proses penelitian. Sehingga 

peneliti akan memilah dan memilih serta menyaring berbagai 

informasi serta data yang ditemukan, dan disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. Setelah itu peneliti akan menyajikan data tersebut 

dalam narasi atau monolog yang sistematis untuk mendeskripsikan 

hasil temuan penelitian, khususnya dalam menjawab rumusan 

masalah yang telah dipaparkan di awal. Dan tahapan selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan dengan cara melakukan perbandingan 

atau compare serta menguji data tersebut dengan hasil temuan 

lainnya, yakni melalui teknik analisis isi. Sehingga, dengan 

demikian maka, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat serta 

akurat dalam menjawab permasalahan penelitian. 

                                                             
21 Klaus Krippendorff, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 1991), 15. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 337. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan 

gambaran umum dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan langkah 

lebih lanjut dalam penyusunan tesis ke depannya. 

Bab I: Bab ini memaparkan tentang studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti. Cakupannya meliputi, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II: Bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan seputar 

konstruksi sosial, khususnya kosntruksi kecantikan dan citra tubuh (body 

image) terhadap perempuan Sudan yang ditampikan atau dikonstruksi oleh 

media sosial. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam mengkaji masalah 

tersebut, adalah dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann. 

Bab III: Bab ini akan memaparkan data penelitian yang mencakup 

kondisi geografis Sudan serta gambaran demografis penduduk Sudan 

secara umum, baik di bidang sosial maupun kubudayaannya. 

Bab IV: Bab ini akan menguraikan data penelitian yang menjadi 

hasil temuan peneliti. Peneliti akan menganalisis serta mendialogkan 

fenomena konstruksi kecantikan dan citra tubuh (body image) perempuan 

Sudan di media sosial, dengan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann.  
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Bab V: Bab ini merupakan bagian akhir sekaligus penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bentuk konstruksi Arabian look terhadap perempuan Sudan 

dengan latarbelakang etnis Afrika dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni 

visualisasi laki-laki, kolonialisme, produk kecantikan, dan media sosial. 

Ke-empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain, bekerja secara 

simultan dan saling menstimulasi dalam membentuk moment objektifikasi, 

khususnya dalam standar kecantikan. Adapun media sosial menjadikan 

dialektika eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi, berlangsung secara 

cepat dalam mengkonstruksi kecantikan. Selain itu, pengaruh media sosial 

sangat cepat dan masif dalam membentuk standar kecantikan Arabian look 

pada perempuan Sudan. Bentuk konstruksi kecantikan tersebut merupakan 

moment objektifikasi yang dieksternalisasikan oleh perempuan Sudan 

menjadi sebuah realitas sosial. Pernyataan ini, peneliti narasikan sebagai 

bentuk citra pigura dan pergaulan yang diadopsi oleh perempuan Sudan 

dari media sosial.  

Dominasi Arabian look pada perempuan Sudan sebagai 

representasi standar kecantikan merupakan framing kecantikan imajinatif 

yang dikemas oleh MUA dan tokoh publik berpengaruh dalam membentuk 

persepsi kecantikan yang sejatinya bertolak belakang dengan aspek 

lokalitas perempuan Sudan beretnis Afrika. Hal ini terkonfirmasi dari 

temuan peneliti bahwa penggunaan frasa „brightening‟ memiliki makna 
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yang serupa dengan „whitening‟. Padahal, „brightening‟ maupun 

„whitening‟ tidak sesuai dengan aspek biologis etnis Afrika.  

B. Saran  

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini bukanlah menjadi 

akhir dari pembahasan, akan tetapi menjadi sebuah topik yang akan 

membuka kemungkinan diskursus lebih lanjut dan lebih luas terkait 

konstruksi kecantikan perempuan Sudan. Oleh karenanya, peneliti 

menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam 

mengeksplorasi penelitian ini secara mendalam.  

Peneliti berharap agar adanya pembahasan lebih lanjut serta 

evaluasi lanjutan terkait dengan permasalahan tersebut. Agar khazanah 

pengetahuan menjadi berkembang dengan topik yang dikupas secara 

mendalam. Peneliti menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

sehingga diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyempurnakan 

berbagai penelitian lainnya yang memiliki topik pembahasan serupa.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

menemukan bahwa dominasi Arabian look yang menjadi kiblat dan tren 

kecantikan perempuan Sudan, salah satu faktornya dikarenakan adanya 

pengaruh media sosial, terutama framing fitur kecantikan yang dikemas 

oleh MUA dan tokoh publik berpengaruh yang memiliki pengikut yang 

terbilang cukup banyak di media sosial. Sehingga, mayoritas perempuan 

Sudan mengalami krisis identitas utamanya dalam hal kecantikan. Esensi 
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kecantikan bukan lagi berdasarkan faktor biologis maupun lokalitas 

perempuan Sudan. Melainkan, fitur kecantikan yang ditampilkan oleh 

perempuan Sudan merupakan hasil framing kecantikan Arabian look di 

media sosial.  

Hasil penelitian ini, bukanlah satu-satunya argumentasi yang 

mendeskripsikan bahwa dominasi Arabian look dipengaruhi oleh media 

sosial. Akan tetapi, ada beberapa faktor lainnya yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain dalam melanggengkan fitur kecantikan 

Arabian look pada perempuan Sudan, sebagaimana yang telah diulas oleh 

penulis pada pembahasan sebelumnya. Kendati demikian, peneliti tidak 

menutup kemungkinan bahwasanya terdapat faktor-faktor lain yang 

menyebabkan dominasi Arabian look pada perempuan Sudan.    

Di dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan baik dari segi metodologi penelitian yang dilakukan secara 

virtual maupun pengumpulan data yang berbasis analisis konten atau isi 

yang diambil dari media sosial. peneliti berharap adanya tindak lanjut 

dalam pengembangan dinamika konstruksi kecantikan perempuan Sudan 

di media sosial yang dilakukan secara field research atau penelitian 

lapangan.  

Selain itu, penggunaan istilah relate dan unrelated merupakan 

afirmasi penulis dalam mengelompokkan produk-produk kecantikan, baik 

yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan realitas fitur-fitur 

kecantikan lokalitas perempuan Sudan. Sehingga, penggunaan istilah 
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tersebut bukan merupakan istilah baku. Oleh karena itu, peneliti menyadari 

bahwa masih terdapat istilah-istilah lain yang sesuai dalam 

mendeskripsikan atau menggambarkan segmentasi produk kecantikan. 
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