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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang memiliki tubuh ideal menjadi impian setiap 

perempuan. Perempuan menyadari bahwa memiliki tubuh yang ideal 

akan membantu dalam bidang karier dan dalam mendapatkan pasangan 

hidup, namun masih banyak perempuan yang tidak memiliki tubuh ideal. 

Salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan berat badan terus 

menerus yang menyebabkan masalah kesehatan yaitu obesitas. Obesitas 

adalah kondisi akumulasi lemak berlebih yang terjadi pada jaringan 

adiposa, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan (WHO, 2000, 

h. 6). Papalia dan Olds (dalam Husni dan Indrijati, 2014, h. 208) 

menjelaskan bahwa obesitas terjadi jika individu mengkonsumsi kalori 

berlebihan dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Seseorang dikatakan 

obesitas jika mengalami pertambahan atau pembesaran sel lemak dalam 

tubuh.  

Brownell (dalam Santrock, 2002, h. 77) menjelaskan masalah 

berat badan adalah rumit, karena berat badan melibatkan warisan 

genetik, mekanisme, fisiologis, faktor kognitif dan pengaruh lingkungan. 

Saat ini obesitas menjadi permasalahan kesehatan yang penting karena 

prevalensinya terus meningkat. Di Indonesia, prevalensi penduduk 

dewasa dengan skor IMT (Indeks Massa Tubuh) kategori obesitas 

sebesar 9,4%. Perempuan cenderung paling banyak mengalami masalah 
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obesitas dibandingkan laki-laki. Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan 

Dasar) tahun 2010 prevalensi penduduk laki-laki dewasa dengan kategori 

obesitas sejumlah 16,3%, sedangkan prevalensi obesitas perempuan 

dewasa sejumlah 26,9%. Data tersebut menunjukan bahwa prevalensi 

obesitas perempuan lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki (Fatimah, 

2014, h. 1). 

 Obesitas dapat terjadi pada semua golongan usia termasuk usia 

dewasa awal. Menurut Hurlock (1980, h. 246) masa dewasa awal dimulai 

pada usia 18-40 tahun. Tahap dewasa awal ditandai dengan perubahan 

kondisi fisik mencapai puncaknya dan mengalami penurunan pada usia 

40 tahun. Individu yang mengalami obesitas mengkonsumsi kalori 

terlalu banyak dibandingkan dengan pemakaian energi (energy 

expenditure) yang membuat penumpukan lemak pada tubuh semakin 

meningkat. Jumlah lemak yang tersimpan dalam tubuh adalah faktor 

yang menentukan bertambahnya berat badan. Lemak tersimpan dalam 

sel adiposa, ketika sel lemak terisi akan membuat individu merasa tidak 

lapar (Santrock, 2002, h. 77). Berdasarkan data Survey kesehatan rumah 

tangga pada tahun 2001 menunjukan adanya peningkatan prevalensi 

obesitas pada perempuan sebanyak 41%-50% yang terjadi pada 

perempuan diatas usia 55 tahun. Prevalensi kegemukan terus meningkat 

seiring dengan peningkatan usia, dan mencapai puncaknya pada usia 

dewasa (Fatimah, 2014, h. 1). 

Obesitas yang terjadi pada individu dapat menyebabkan berbagai 

penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, 

dan kanker. Perubahan fisik yang terjadi pada individu yang mengalami 
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obesitas juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis individu 

seperti depresi, rasa putus asa, kurang percaya diri, pendiam, 

tersinggung, merasa tersisih dan menjauh dari kehidupan sosial (Putri, 

2015, h. 1). Bromfield dkk (dalam Rahima, Neviyarni dan Daharnis, 

2015, h. 44) meyakini bahwa dampak psikologis yang dialami oleh 

penderita obesitas dapat mempengaruhi kesehatan mental, prestasi, 

status sosial, dan harga diri individu.  

Perempuan dewasa yang mengalami obesitas menggambarkan 

diri dari penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri yang dilakukan 

oleh individu disebut konsep diri (Bukatko dan Daehler, dalam Krueger 

dan Trussoni, 2005, h. 1). Perubahan fisik yang terjadi pada perempuan 

dewasa yang mengalami obesitas akan memberikan pandangan tersendiri 

bagi perempuan tentang kondisi tubuhnya. Permasalahan obesitas tidak 

hanya mengenai keadaan fisik, tetapi cenderung ke arah psikologis 

seperti adanya pandangan bahwa perempuan yang memiliki tubuh yang 

kurus atau langsing merupakan seseorang yang wajib dimiliki sebagai 

salah satu faktor penunjang interaksi sosial (Pandu, 2014, h. 108). 

Penelitian yang dilakukan Kany (2015, h. 7) dengan judul 

hubungan antara body image dengan konsep diri pada wanita yang 

melakukan olahraga  kebugaran di jetset fitness center Palembang 

mendapatkan hasil bahwa konsep diri pada perempuan yang melakukan 

olahraga kebugaran di Jetset Fitness Center Palembang disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu body image, persepsi individu tentang ukuran 

tubuhnya, penilaian masyarakat akan hal yang baik dan buruk tentang 

kecantikan, dan trend yang berlaku di masyarakat. Penelitian lain yang 
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dilakukan Putri (2015, h. 4) dengan judul hubungan antara body image 

dengan kepercayaan diri mahasiswi yang mengalami obesitas 

menunjukan hasil bahwa citra tubuh (body image) individu dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya. Individu obesitas yang 

memiliki kepercayaan diri tinggi akan memandang body imagenya 

positif, begitu pula sebaliknya individu yang memandang body imagenya 

negatif maka individu tersebut akan merasa kurang percaya diri terhadap 

tubuhnya. Penelitian yang dilakukan Franklin di Australia menunjukkan 

hasil bahwa perempuan yang mengalami obesitas memiliki tingkat 

kepercayaan diri yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Rupang, 

Opod dan Sinolungan, 2013, h. 347). 

Perempuan obesitas yang memiliki konsep diri positif memiliki 

keyakinan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, 

menerima pujian tanpa rasa malu, individu menyadari adanya perasaan, 

keinginan dan perilaku yang berbeda-beda antara individu yang satu 

dengan yang lain, dapat memperbaiki dirinya dan berusaha 

mengubahnya, sedangkan perempuan obesitas yang memiliki konsep diri 

negatif tidak senang dengan kritikan yang diberikan orang lain, selalu 

ingin mendapat pujian karena dapat meningkatkan harga dirinya, senang 

mengkritik orang lain, melihat orang lain sebagai musuh, suka 

merendahkan kemampuan orang lain (Brooks dan Emmert, dalam 

Rakhmat, 1985, h. 105-106). 

Pada kenyataanya masih dapat ditemui beberapa kasus gambaran 

konsep diri negatif pada perempuan dewasa awal. Hasil wawancara yang 

diperoleh peneliti pada pada tanggal 19-20 Juli 2017 di kantin Thomas 
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Aquinas, di dapatkan hasil bahwa mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang mengalami obesitas memiliki konsep diri 

yang negatif. Mahasiswi yang memiliki konsep diri negatif mengakui 

merasa terbebani, tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya yang besar dan 

menjadi malas untuk bergerak, selain itu mahasiswi lain berpendapat 

bahwa kondisi tubuhnya yang obesitas membuat tidak percaya diri untuk 

berkenalan dengan orang baru, tidak dapat menerima kondiri tubuhnya 

dan berusaha mencapai bentuk tubuh yang ideal. Berdasarkan uraian di 

atas, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsep diri 

perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsep diri perempuan dewasa awal lajang yang 

mengalami obesitas. 

C. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis antara lain: 

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah: 

Menambah pengetahuan pada bidang psikologi perkembangan 

berkaitan dengan permasalahan perempuan dewasa awal dan 

obesitas. 
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2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah: 

Menjadi referensi untuk mengendalikan konsep diri pada 

perempuan dewasa awal yang mengalami obesitas dalam 

mempersepsikan bentuk tubuh, sehingga dapat mengantisipasi 

kecenderungan konsep diri yang negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


