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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian 

Peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebelum 

melaksanakan penelitian. Pertama, peneliti menyusun pedoman 

wawancara atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subjek. 

Pertanyaan yang sudah disusun diharapkan dapat menggali tujuan dari 

penelitian ini, setelah membuat daftar pertanyaan, peneliti meminta ijin 

kepada subjek untuk dapat diambil datanya untuk penelitian ini. Peneliti 

juga memberikan penjelasan kepada subjek mengenai tujuan dari 

penelitian dan proses selama wawancara berlangsung. Jika subjek 

bersedia maka peneliti akan memberikan surat keterangan yang berisi 

tentang ketersediaan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan 

akan ditandatangani oleh subjek. 

Dalam penelitian ini peneliti juga menyiapkan beberapa alat yang 

akan digunakan selama proses wawancara, seperti handphone untuk 

media perekam suara, bollpoint, kertas untuk mencatat dan pedoman 

wawancara. Sebelum melakukan wawancara dengan subjek, peneliti 

melakukan pendekatan dengan semua subjek sebelum proses wawancara 

di mulai. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar subjek merasa 

nyaman dan lebih terbuka dengan peneliti. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang berlangsung 

pada 19 Juli 2017 sampai 2 September 2017. Wawancara pada subjek 

pertama berlangsung di perpustakaan lantai 2 Universitas Katolik 

Soegijapranata,  untuk subjek kedua berlangsung di kantin gedung 

Thomas Aquinas dan wawancara untuk subjek ketiga berlangusng di 

rumah subjek, dengan waktu yang telah disepakati bersama antara subjek 

dan peneliti. Wawancara berlangsung hingga dirasa cukup mendapatkan 

data yang memenuhi kebutuhan peneliti dalam menggali data. 

Wawancara diawali peneliti dengan memperkenalkan diri dan 

menjelaskan tujuan diadakannya wawancara tersebut. Selama proses 

wawancara dengan subjek, peneliti menggunakan alat bantu seperti 

handphone untuk media perekam suara, bollpoint, kertas untuk mencatat 

dan pedoman wawancara. Wawancara ditutup dengan ucapan terimakasih 

atas waktu yang diberikan subjek dan peneliti juga meminta ijin kepada 

subjek untuk melakukan wawancara kembali apabila data yang 

didapatkan dirasa belum cukup. Jadwal wawancara subjek dan triangulasi 

sumber ketiga subjek dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. Jadwal wawancara dan triangulasi sumber pada ketiga subjek 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek Tanggal 

Wawancara 

Waktu 

Wawancara 

Lokasi Wawancara 

HA 

19 Juli 2017 
12.12-12.53 

WIB 

Perpustakaan 

Thomas Aquinas 

lantai 2 

01 Agustus 

2017 

11.00-11.37 

WIB 
Kopma Michael 

08 Agustus 

2017 

10.30-11.12 

WIB 
Restoran Cepat Saji 

KI 

(triangulasi 

sumber 

subjek 1) 

10 Agustus 

2017 

12.00-

12.16WIB 

Kantin Thomas 

Aquinas 

ASP 
21 Agustus 

2017 

10.55-11.41 

WIB 

Kantin Thomas 

Aquinas 

MA 

(triangulasi 

sumber 

subjek 2) 

30 Agustus 

2017 

14.00-

14.12WIB 

Gedung Justinus 

lantai 2 

MS 
31 Agustus 

2017 

15.30-16.20 

WIB 
Rumah Subjek 

CS 

(triangulasi 

sumber 

subjek 3) 

2 September 

2017 

09.10-09.20 

WIB 
Restoran Cepat Saji 
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C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek I 

a. Identitas 

Nama    : H A 

Umur    : 22 tahun 

Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 11 Agustus 1994  

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Tinggi Badan   : Terakhir (baru-baru ini) 167cm 

Berat Badan   : 108 kg 

Berat IMT   : 38,75 (obesitas II)  

b. Hasil Wawancara 

1) Komponen-komponen Konsep Diri 

a) Gambaran Diri 

Setelah melakukan hasil wawancara, dapat diketahui 

gambaran diri pada subjek HA. Subjek menilai tubuhnya 

gemuk sehingga subjek menjadi tidak percaya diri dalam 

berpendapat, tetapi tubuh yang gemuk tidak menjadi masalah 

subjek dalam berkenalan dengan orang baru. Subjek 

menjelaskan bahwa kondisi tubuh subjek apa adanya seperti 

ini dan jika subjek merasa malu berkenalan dengan orang 

baru, subjek tidak akan mendapat teman baru.  

b) Ideal Diri 

Subjek pernah mencoba diet mayo untuk mendapatkan 

tubuh yang kurus dan berat badan subjek turun 6kg, namun 

subjek tidak tahan dengan pola diet yang dilakukan sehingga 
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berat badan subjek mengalami kenaikan. Kondisi tubuh 

subjek saat ini membuat subjek merasa malu untuk maju di 

depan kelas dan tidak percaya diri untuk mendekati atau 

memulai hubungan dengan lawan jenis. 

c) Harga Diri 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, subjek 

menjelaskan bahwa subjek adalah orang yang tidak percaya 

diri dalam berpendapat dan orang yang mudah panik. 

Walaupun memiliki sifat tidak percaya diri dan mudah panik, 

keluarga dan teman-teman subjek memberi pujian positif atas 

hasil karya subjek dalam menggambar. Menggambar 

membuat subjek merasa tidak terpuruk. Subjek tidak 

mempermasalahkan sifat buruk yang dimiliki karena subjek 

ingin dapat memberikan yang terbaik untuk dirinya dan orang 

lain tanpa tekanan, jika subjek mendapatkan tekanan akan 

membuat subjek menjadi panik. 

d) Peran Diri 

Subjek tidak percaya diri untuk mengungkapkan 

perasaan karena kondisi tubuh yang gemuk dan akan berfikir 

lagi ketika akan menyukai laki-laki, membuat peran subjek di 

dalam masyarakat menjadi terhambat. Hubungan subjek 

dengan ibu yang terkendala komunikasi sehingga membuat 

peran subjek di dalam keluarga menjadi juga berkurang. 

Selain itu subjek juga belum dapat berperan sebagai 
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mahasiswa karena kondisi tubuh subjek yang gemuk 

membuat subjek merasa malu dan malas untuk maju di depan 

kelas. 

e) Identitas Diri 

Subjek adalah orang yang percaya diri berbeda dengan 

masa kecil subjek yang tidak percaya diri. Subjek masih ingin 

meningkatkan rasa percaya diri, menurut subjek rasa percaya 

diri subjek masih kurang. Status subjek yang masih lajang 

pada masa dewasa awal ini membuat orang lain melihat 

subjek berbeda dengan perempuan dewasa umumnya. Subjek 

merasa tidak masalah dengan perubahan karakter yang 

dialami subjek. 

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

a) Tugas Perkembangan Dewasa Awal 

Subjek berusia 22 tahun dan termasuk dalam tahap 

perkembangan dewasa awal. Salah satu tugas perkembangan 

dewasa awal adalah mencari calon pasangan hidup. Saat ini 

subjek tertarik dengan laki-laki, namun tidak percaya diri 

untuk mengungkapkan perasaan, sehingga subjek menjadi 

rendah diri karena kondisi tubuh subjek yang gemuk 

menghambat subjek mendekati laki-laki. 

b) Peranan Citra Fisik 

Subjek pernah mendapat julukan gendut dari salah satu 

teman dalam kepanitiaan yang pernah diikuti bersama. 



51 
 

 
 

Julukan tersebut di dapatkan ketika teman subjek melihat 

tubuh yang gemuk dan porsi makan subjek yang banyak. Pada 

umunya konsep tubuh yang ideal pada perempuan adalah 

tubuh langsing dan perempuan sering dinilai dari seberapa 

menarik mereka dimata orang lain.  

c) Peran Seks 

Harapan masyarakat tentang perempuan dewasa awal 

memiliki penampilan yang cantik dan mulai mencari calon 

pasangan hidup. Saat ini subjek tertarik dengan laki-laki, 

namun tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaan 

karena tubuh subjek yang gemuk dan subjek akan berfikir lagi 

ketika akan menyukai laki-laki. Hal tersebut membuat peran 

subjek di dalam masyarakat menjadi terhambat. 

d) Faktor Perilaku Orang Tua 

Subjek tinggal bersama ayah, ibu, kakak perempuan 

dan adik perempuan subjek. Kesehatan ayah subjek yang 

kurang baik membuat ibu subjek menggantikan posisi ayah 

subjek untuk bekerja. Hubungan subjek dengan ibu yang 

terkendala komunikasi membuat subjek menutup diri di 

dalam keluarga sehingga subjek lebih banyak bercerita 

dengan teman-teman subjek.  

Ketika kecil keluarga tidak mempermasalahkan berat 

badan subjek yang besar karena subjek masih dalam tahap 

pertumbuhan, sehingga ibu subjek memasak makanan yang 
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enak agar subjek mendapatkan gizi yang cukup. Saat ini 

kondisi tubuh subjek yang bertambah besar membuat Ibu 

subjek khawatir, meminta subjek untuk tidak makan pada 

malam hari dan memberikan tanggung jawab memasak 

kepada subjek agar dapat mengetahui dan menyesuaikan 

sendiri kalori yang dibutuhkan subjek. 

e) Faktor Sosial 

Subjek banyak menghabiskan waktu di luar rumah 

bersama teman dekat subjek. Teman dekat subjek menyadari 

kondisi tubuh subjek yang bertambah besar sehingga meminta 

subjek untuk diet. Subjek mencoba melakukan diet, teman-

teman subjek melihat kondisi tubuh subjek yang lemas, tidak 

segar, akhirnya teman-teman subjek merasa kasihan dan 

meminta subjek untuk makan saja daripada subjek sakit. 

c. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa 

Awal Lajang yang Mengalami Obesitas 

Konsep diri pada subjek HA dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Berkaitan dengan tugas perkembangan dewasa awal, sebagai orang 

yang sudah memasuki tahap perkembangan dewasa awal, salah satu 

tugas perkembangan adalah mencari calon pasangan hidup. Saat ini 

subjek tertarik dengan laki-laki, namun subjek tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan perasaan subjek karena kondisi tubuh subjek yang 

gemuk. Tugas perkembangan dewasa awal yang belum dapat 

dilakukan subjek berpengaruh terhadap harga diri subjek. Subjek 
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merasa rendah diri karena kondisi tubuh subjek yang gemuk 

menghambat subjek untuk mendekati laki-laki 

Berkaitan dengan peranan citra fisik, subjek pernah mendapat 

julukan gendut dari salah satu teman subjek dalam kepanitiaan. Subjek 

berusaha mendapatkan tubuh yang diinginkan subjek dengan 

mencoba berbagai diet, namun subjek tidak tahan dengan pola diet 

yang dilakukannya sehingga berat badan subjek mengalami kenaikan. 

Adanya konsep tubuh yang ideal pada perempuan yang menjelaskan 

bahwa perempuan dengan tubuh langsing dan penilaian seberapa 

menarik mereka dimata orang lain, membuat setiap perempuan 

menginginkan memiliki tubuh yang ideal. Subjek merasa malu dengan 

kondisi tubuh subjek yang bertambah besar sehingga subjek merasa 

tidak percaya diri untuk berpendapat dan malu untuk maju di depan 

kelas. Julukan dari teman dan adanya konsep tubuh ideal bepengaruh 

terhadap gambaran diri dan ideal diri subjek. Dalam gambaran diri, 

subjek menilai dirinya memiliki badan yang gemuk karena pendapat 

orang lain tentang kondisi tubuhnya, sehingga subjek tidak percaya 

untuk berpendapat dan malu untuk maju di depan kelas. Dalam ideal 

diri, subjek menginginkan memiliki tubuh yang kurus. 

Berkaitan dengan peran seks, ada harapan masyarakat pada 

perempuan dewasa awal memiliki penampilan yang cantik dan mulai 

mencari calon pasangan hidup. Saat ini subjek tertarik dengan laki-

laki, namun tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaan subjek 

dengan kondisi tubuh subjek yang gemuk. Hal tersebut terjadi karena 

subjek akan berfikir lagi ketika akan menyukai laki-laki. Status subjek 
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yang masih lajang berpengaruh terhadap harga diri, peran diri, dan 

identitas diri subjek. Dalam harga diri subjek merasa rendah diri 

karena kondisi tubuh mengahambat subjek untuk mendekati laki-laki. 

Dalam peran diri subjek sebagai perempuan dewasa awal belum dapat 

memenuhi peran masyarakat untuk menemukan calon pasangan 

hidup. Dalam Identitas diri subjek berfikir bahwa orang lain akan 

melihat subjek berbeda dengan perempuan dewasa pada umumnya. 

Berkaitan dengan faktor perilaku orang tua, keluarga subjek 

yang meninggalkan subjek saat kecil di rumah dengan banyak cemilan 

yang membuat subjek memiliki tubuh yang gemuk dari kecil. Menurut 

subjek keluarga subjek tidak mempermasalahkan kondisi tubuh 

subjek yang gemuk saat subjek kecil karena masih dalam tahap 

perkembangan, namun saat ini ibu khawatir dengan bertambah 

besarnya kondisi tubuh subjek dan meminta subjek untuk diet, 

sehingga subjek mempunyai gambaran diri bahwa subjek memiliki 

tubuh yang gemuk dan mempengaruhi ideal diri, subjek menginginkan 

memiliki tubuh yang kurus.  

Berkaitan dengan faktor sosial, subjek memiliki beberapa 

teman dekat di fakultasnya. Teman dekat subjek mengetahui kondisi 

tubuh subjek yang bertambah besar sehingga meminta subjek untuk 

melakukan diet. Hal tersebut mempengaruhi gambaran diri subjek, 

sehingga subjek mempunyai gambaran diri bahwa subjek memiliki 

tubuh yang gemuk. Subjek mencoba melakukan diet, teman-teman 

subjek melihat kondisi tubuh subjek yang lemas, tidak segar dan pada 

akhirnya teman-teman subjek merasa kasihan dan meminta subjek 
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untuk makan daripada subjek sakit. Pendapat teman-teman 

mempengaruhi ideal diri subjek, sehingga subjek ingin memiliki 

tubuh yang kurus. 

d. Intensitas Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan 

Dewasa Awal Lajang Yang Mengalami Obesitas 

Intensitas (+)/ (++)/ (+++)/ (++++) di dapatkan dari banyaknya 

kalimat yang di jelaskan subjek 1 dalam proses wawancara. 

Tabel 3. Intensitas Faktor Subjek I 

Faktor yang 

diuangkap 

Intensitas Keterangan 

Tugas perkembangan 

dewasa awal 
+++ 

Saat ini subjek tertarik 

dengan laki-laki, namun 

tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan perasaan 

subjek sehingga berpengaruh 

terhadap harga diri subjek.  

Subjek merasa rendah diri 

karena kondisi tubuh subjek 

yang gemuk menghambat 

subjek untuk menyatakan 

rasa ketertarikan subjek 

dengan laki-laki. 

Peranan citra fisik ++ 

Subjek pernah mendapat 

julukan gendut dari salah satu 

teman dalam kepanitiaan. 

Subjek merasa malu dengan 

kondisi tubuh yang 

bertambah besar sehingga 

subjek merasa tidak percaya 

diri untuk maju di depan 

kelas dan mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal diri. 

Subjek menilai dirinya 
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memiliki badan yang gemuk 

dan subjek menginginkan 

memiliki tubuh yang kurus. 

Peranan seksual +++ 

Saat ini subjek tertarik 

dengan laki-laki, namun 

tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan perasaan 

subjek dengan kondisi tubuh 

yang gemuk. 

Subjek akan berfikir lagi 

ketika akan menyukai laki-

laki, sehingga menghambat 

subjek untuk mendekati laki-

laki dan berpengaruh 

terhadap harga diri, peran 

diri, dan identitas diri subjek.  

Dalam harga diri subjek 

merasa rendah diri dengan 

kondisi tubuh subjek. Dalam 

peran diri subjek sebagai 

perempuan dewasa awal 

belum dapat memenuhi peran 

masyarakat untuk mencari 

calon pasangan hidup. Dalam 

Identitas diri subjek berfikir 

bahwa orang lain akan 

melihat subjek berbeda 

dengan perempuan dewasa 

pada umumnya. 

Faktor perilaku 

orangtua 
++ 

Keluarga subjek tidak 

mempermasalahkan kondisi 

tubuh subjek yang gemuk 

saat kecil 

Saat ini ibu khawatir dengan 

bertambah besarnya kondisi 

tubuh subjek, meminta 

subjek untuk diet dan 

mempengaruhi gambaran diri 

dan ideal diri subjek. Subjek 
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mempunyai gambaran diri 

bahwa subjek memiliki tubuh 

yang gemuk dan dalam ideal 

diri subjek menginginkan 

memiliki tubuh yang kurus. 

Faktor sosial ++ 

Teman dekat mengetahui 

kondisi tubuh subjek yang 

bertambah besar, meminta 

subjek untuk melakukan diet 

sehingga mempengaruhi 

gambaran diri subjek, bahwa 

subjek memiliki tubuh yang 

gemuk.  

Subjek mencoba melakukan 

diet, teman-teman subjek 

melihat kondisi tubuh subjek 

yang lemas, tidak segar dan 

pada akhirnya teman-teman 

subjek merasa kasihan dan 

meminta subjek untuk makan 

daripada subjek sakit, 

sehingga mempengaruhi 

ideal diri subjek, subjek ingin 

memiliki tubuh yang kurus. 

Keterangan: 

+  = Kurang intensif  

++  = Cukup intensif 

+++  = Intensif 

++++  = Sangat intensif
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Bagan II. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang mengalami Obesitas Subjek I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gambaran diri 

 Subjek melihat dirinya memiliki tubuh gemuk sehingga menjadi tidak percaya diri untuk 

berpendapat 

 Kondisi tubuh subjek tidak menjadi masalah subjek untuk berkenalan dengan orang baru 

 Kondisi tubuh subjek apa adanya seperti ini 

 Jika merasa malu berkenalan dengan orang baru, subjek tidak akan mendapatkan teman 

KOMPONEN KONSEP DIRI  

Tugas Perkembangan Dewasa Awal 

 Subjek pernah menjalin hubungan dengan laki-laki ketika SMA 

 Saat ini subjek tertarik dengan laki-laki dan tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan perasaan subjek 

Peranan Citra Fisik:  

 Subjek mendapat julukan gendut dari salah satu teman subjek 

 Konsep tubuh ideal pada perempuan adalah tubuh langsing dan 

penilaian seberapa menarik perempuan dimata orang lain.  

Peran Seks:  

 Harapan masyarakat tentang perempuan dewasa awal pada 

umumnya memiliki penampilan yang cantik dan mulai mencari 

calon pasangan hidup 

 Subjek tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaan subjek 

karena kondisi tubuh subjek dan akan berfikir lagi ketika akan 

menyukai laki-laki 

Faktor Perilaku Orang Tua:  

 Keluarga tidak mempermasalahkan berat badan subjek ketika subjek 

masih kecil hingga remaja karena menganggap subjek masih dalam 

tahap pertumbuhan  

 Kondisi tubuh subjek bertambah besar saat dewasa membuat Ibu 

subjek khawatir dan meminta subjek untuk tidak makan pada malam 

hari 

 Ibu subjek memberikan tanggung jawab kepada subjek untuk 

memasak makanannya sendiri. 

Faktor Sosial:  

 Teman dekat subjek meminta subjek untuk diet 

 Teman subjek melihat kondisi tubuh subjek yang lemas, tidak segar, 

merasa kasihan dan meminta subjek untuk makan daripada subjek 

sakit. 

2. Ideal Diri:  

 Subjek ingin untuk memiliki tubuh yang kurus 

 Subjek pernah mencoba diet, namun berat badan subjek mengalami kenaikan 

 Subjek merasa malu untuk maju di depan kelas dan tidak percaya diri untuk mendekati lawan 

jenis 

3. Harga Diri:  

 Teman-teman menggunakan sifat subjek yang mudah panik sebagai bahan bercanda 

 Keluarga dan teman-teman memberi pujian positif dalam menggambar 

 Subjek senang mendapat pujian positif dari keluarga dan teman-temannya 

 Subjek merasa rendah diri karena kondisi tubuh menghambat subjek untuk mendekati laki-laki 

4. Peran Diri 

 Subjek kurang berperan dalam keluarga, masyarakat dan sebagai mahasiswa 

 Subjek menutup diri di dalam keluarga sehingga subjek lebih banyak bercerita dengan teman-

teman subjek 

5. Identitas Diri 

 Masa kecil subjek yang tidak percaya diri.  

 Saat dewasa subjek memberanikan diri untuk mencoba hal baru yang belum pernah subjek 

lakukan.  

 Subjek masih ingin dapat meningkatkan rasa percaya diri 

 Subjek berfikir orang lain melihat subjek berbeda dengan perempuan dewasa pada umumnya 

 

FAKTOR- FAKTOR KONSEP DIRI 
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2. Subjek II 

a. Identitas 

Nama    : ASP 

Umur    : 21 tahun 

Tempat/ tanggal lahir  : Semarang, 1 November 1995  

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tinggi Badan   : 160cm 

Berat Badan   : 77kg 

Berat IMT   : 30,08 (obesitas I)  

b. Hasil Wawancara 

1) Komponen-komponen Konsep Diri 

a) Gambaran Diri 

Setelah melakukan hasil wawancara, dapat 

diketahui gambaran diri pada subjek ASP. Subjek menilai 

tubuhnya gemuk sehingga subjek menjadi tidak percaya 

diri untuk berkenalan dengan orang baru. 

b) Ideal Diri  

Subjek menginginkan memiliki tubuh yang 

proposional atau kurus. Subjek pernah mencoba diet 

dengan mengurangi nasi dan berat badan subjek 

berkurang, namun subjek tidak tahan dengan pola diet 

yang dilakukan karena keinginan makan subjek yang 

tinggi sehingga berat badan subjek mengalami kenaikan. 
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c) Harga Diri 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, subjek 

menjelaskan bahwa subjek adalah orang yang emosi dan 

tegas. Walaupun subjek adalah orang yang emosi dan 

tegas, teman-teman dan keluarga subjek juga mengetahui 

bahwa subjek adalah orang yang percaya diri dan 

memiliki aura positif yang terlihat dari kata-kata subjek, 

selain itu subjek juga malas untuk membicarakan orang 

lain karena tidak ingin membuang-buang waktu. 

d) Peran Diri 

Peran subjek di dalam masyarakat terhambat 

karena status lajangnya. Keinginan ibu agar subjek 

berteman dengan satu ras yang sama, membuat subjek 

tidak nyaman sehingga peran subjek di dalam keluarga 

berkurang. Subjek dapat berperan sebagai mahasiswa, hal 

tersebut dibuktikan subjek dengan prestasi yang 

didapatkan subjek dan gelar cumlaude. 

e) Identitas Diri 

Subjek adalah orang yang percaya diri berbeda 

dengan masa kecil subjek yang tidak percaya diri. Subjek 

tidak mempermasalahkan status lajangnya pada masa 

dewasa awal karena keinginan subjek untuk menambah 

temandan perubahan karakter yang pernah dialami 

subjek. 
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2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

a) Peranan Citra Fisik 

Subjek pernah mendapat julukan gendut dari salah 

satu teman subjek, teman subjek lain juga ada yang 

berpendapat bahwa jika subjek kurus akan terlihat cantik. 

Pada umunya konsep tubuh yang ideal pada perempuan 

adalah tubuh langsing dan perempuan sering dinilai dari 

seberapa menarik mereka dimata orang lain.  

b) Faktor Perilaku Orang Tua 

Subjek merupakan anak semata wayang membuat 

ayah dan ibu subjek memberikan perhatian lebih kepada 

subjek. Subjek tidak menyetujui pendapat ibu subjek yang 

menginginkan subjek hanya berteman dengan ras yang sama.  

Keluarga tidak mempermasalahkan berat badan 

subjek yang besar ketika subjek masih kecil hingga remaja 

karena masih dalam tahap pertumbuhan. Saat ini kondisi 

tubuh subjek yang bertambah besar membuat Ibu subjek 

khawatir, meminta subjek untuk menjaga makan dan ibu 

subjek akan membawakan subjek bekal makan ketika subjek 

akan pergi.  

 

 

 



62 
 

 
 

c. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan 

Dewasa Awal Lajang yang Mengalami Obesitas 

Berkaitan dengan peranan citra fisik, subjek pernah 

mendapat julukan gendut dari salah satu teman subjek, selain itu 

teman subjek yang lain juga berpendapat bahwa jika subjek kurus 

subjek akan terlihat cantik. Subjek berusaha mendapatkan tubuh 

yang diinginkan subjek dengan mencoba diet, namun subjek tidak 

tahan dengan pola diet yang dilakukan karena keinginan makan 

subjek yang tinggi sehingga berat badan subjek mengalami 

kenaikan. Adanya konsep tubuh yang ideal pada perempuan yang 

menjelaskan bahwa perempuan dengan tubuh langsing dan 

penilaian seberapa menarik mereka dimata orang lain, membuat 

setiap perempuan menginginkan memiliki tubuh yang ideal. 

Kondisi tubuh subjek yang bertambah besar membuat subjek 

menjadi tidak percaya diri untuk berkenalan dengan orang baru. 

Julukan dari teman dan adanya konsep tubuh ideal bepengaruh 

terhadap gambaran diri dan ideal diri subjek. Dalam gambaran 

diri, subjek menilai dirinya memiliki badan yang gemuk karena 

pendapat teman subjek, sehingga subjek menjadi tidak percaya 

diri untuk berkenalan dengan orang baru. Dalam ideal diri, subjek 

menginginkan memiliki tubuh yang proposional atau kurus. 

Berkaitan dengan faktor perilaku orang tua, keluarga ingin 

subjek memiliki tubuh yang gemuk dan membebaskan subjek 

makan apa saja ketika kecil, sehingga subjek memiliki tubuh yang 

gemuk dari kecil. Menurut subjek keluarga subjek tidak 
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mempermasalahkan berat badan subjek yang gemuk terutama 

ketika subjek masih kecil hingga remaja karena masih dalam 

tahap pertumbuhan, namun saat ini kondisi tubuh subjek yang 

bertambah besar membuat Ibu subjek khawatir dan meminta 

subjek untuk menjaga makan. Ibu subjek juga membawakan 

subjek bekal makanan ketika subjek akan pergi. Perilaku keluarga 

subjek terutama ibu subjek membuat subjek mempunyai 

gambaran diri bahwa subjek memiliki tubuh yang gemuk. 

Penilaian subjek tentang dirinya membuat subjek menjadi tidak 

percaya diri untuk berkenalan dengan orang baru dan 

mempengaruhi ideal diri. Dalam ideal diri subjek menginginkan 

memiliki tubuh yang proposional atau kurus. 

d. Intensitas Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan 

Dewasa Awal Lajang Yang Mengalami Obesitas 

Intensitas (+)/ (++)/ (+++)/ (++++) di dapatkan dari 

banyaknya kalimat yang di jelaskan subjek 2 dalam proses 

wawancara    

Tabel 4. Intensitas Faktor Subjek II 

Faktor yang 

diuangkap 

Intensitas Keterangan 

Peranan citra fisik +++ 

Subjek pernah mendapat 

julukan gendut dari salah 

satu teman subjek, teman 

subjek yang lain juga 

berpendapat bahwa jika 
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subjek kurus subjek akan 

terlihat cantik sehingga 

membuat subjek menjadi 

tidak percaya diri untuk 

berkenalan dengan orang 

baru dan mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal diri 

subjek.  

Subjek menilai dirinya 

memiliki badan yang 

gemuk karena pendapat 

teman subjek. Dalam ideal 

diri, subjek menginginkan 

memiliki tubuh yang 

proposional atau kurus. 

Faktor perilaku 

orangtua 
++ 

Keluarga tidak 

mempermasalahkan berat 

badan subjek yang gemuk 

tketika subjek masih kecil 

hingga remaja karena masih 

dalam tahap pertumbuhan. 

Kondisi tubuh subjek 

bertambah besar membuat 

Ibu khawatir, meminta 

subjek untuk menjaga 

makan, dan ibu subjek juga 

membawakan bekal 

makanan ketika subjek akan 

pergi sehingga subjek 

menjadi tidak percaya diri 

untuk berkenalan dengan 

orang baru dan 

mempengaruhi gambaran 

diri dan ideal diri subjek.  

Dalam gambaran diri subjek 

menilai memiliki tubuh 

yang gemuk. Dalam ideal 

diri subjek menginginkan 



65 
 

 
 

memiliki tubuh yang 

proposional atau kurus 

Keterangan: 

+  = Kurang intensif 

++  = Cukup intensif 

+++  = Intensif 

++++  = Sangat intensif 



66 
 

 
 

 Bagan III. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang mengalami Obesitas Subjek II 

 

FAKTOR- FAKTOR KONSEP DIRI 

Peranan Citra Fisik:  

 Subjek mendapat julukan gendut dari salah satu teman subjek 

 Teman subjek berpendapat subjek kurus subjek akan terlihat cantik 

 Konsep tubuh ideal pada perempuan adalah tubuh langsing dan 

penilaian seberapa menarik mereka dimata orang lain 

Faktor Perilaku Orang Tua:  

 Keluarga tidak mempermasalahkan berat badan subjek yang gemuk 

terutama ketika subjek masih kecil hingga remaja karena masih 

dalam tahap pertumbuhan 

 Kondisi tubuh subjek yang bertambah besar membuat Ibu subjek 

khawatir dan meminta subjek untuk menjaga makan 

 Ibu subjek membawakan bekal makan ketika subjek akan pergi 

KOMPONEN KONSEP DIRI  

1. Gambaran diri 

 Subjek menilai dirinya memiliki tubuh yang gemuk sehingga subjek menjadi tidak 

percaya diri untuk berkenalan dengan orang baru 

2. Ideal Diri:  

 Subjek menginginkan memiliki tubuh yang proposional atau kurus 

 Subjek pernah mencoba diet, namun berat badan subjek mengalami kenaikan  

3. Harga Diri:  

 Sifat percaya diri dan memiliki aura positif terlihat dari kata-kata subjek 

5. Identitas Diri 

 Masa kecil subjek yang tidak percaya diri 

 Saat dewasa subjek memberanikan diri untuk berinteraksi, menyapa dan memberikan 

senyum kepada semua orang 

 Subjek tidak mempermasalahkan status subjek yang lajang karena keinginan subjek 

untuk menambah teman. 

4. Peran Diri:  

 Subjek kurang berperan di dalam keluarga  

 Subjek dapat berperan sebagai mahasiswa dengan prestasi yang didapatkan subjek dan 

gelar cumlaude 
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3. Subjek III 

a. Identitas 

Nama    : M S 

Umur    : 22 tahun 

Tempat/ tanggal lahir  : Semarang, 30 September 1995  

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Tinggi Badan   : Terakhir (bulan lalu) 159cm 

Berat Badan   : 88 kg 

Berat IMT   : 34,88 (obesitas II)  

b. Hasil Wawancara 

1) Komponen-komponen Konsep Diri 

a) Gambaran Diri 

Setelah melakukan hasil wawancara, dapat 

diketahui gambaran diri pada subjek MS. Subjek menilai 

dirinya memiliki tubuh yang gemuk. Tubuh yang gemuk 

tidak menjadi masalah subjek dalam berkenalan dengan 

orang baru. Saat ini subjek belajar tidak malu saat 

bertemu dan berkenalan dengan orang baru, ingin menjadi 

apa adanya, jika subjek tidak berani mencoba subjek tidak 

akan mendapatkan teman. 

b) Ideal Diri  

Subjek menginginkan memiliki tubuh yang kurus 

seperti orang lain dan tidak terlalu gemuk sekali. Subjek 

berharap berat badannya tidak naik atau bertahan diberat 
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badan saat ini. Subjek pernah melakukan diet pada waktu 

SMP dan berat badan subjek mengalami penurunan, namun 

subjek tidak tahan dengan pola diet yang dilakukan dan 

kurangnya kontrol makan sehingga berat badan subjek 

mengalami kenaikan hingga saat ini. Subjek menambahkan 

dengan kondisi tubuh subjek saat ini subjek menjadi tidak 

percaya diri untuk berkenalan dengan lawan jenis dan 

merasa takut dengan kesan awal buruk yang diberikan 

lawan jenis. 

c) Harga Diri 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan, subjek 

menjelaskan bahwa subjek adalah orang yang cepat berubah 

suasana hati subjek. Walaupun subjek cepat berubah 

suasana hati subjek, teman subjek menilai subjek adalah 

orang yang peduli. Teman-teman senang dengan sikap 

subjek yang peduli karena tanpa diberitahu subjek sudah 

mengetahui bahwa teman-teman subjek sedang memiliki 

masalah.  

d) Peran Diri 

Subjek belum menemukan calon pasangan hidup 

tidak mempermasalahkan status lajangnya, membuat peran 

subjek di dalam masyarakat menjadi terhambat. Subjek saat 

ini banyak menghabiskan waktu untuk bekerja membuat 

peran subjek di dalam keluarga berkurang. Subjek juga 
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belum dapat berperan sebagai mahasiswa karena kendala 

yang dilami subjek selama mengerjakan skripsi dan 

kesibukan subjek dalam bekerja. 

e) Identitas Diri 

Subjek adalah orang yang percaya diri berbeda 

dengan masa kecil subjek yang tidak percaya diri, malu 

untuk bertemu dan berkenalan dengan orang baru. Subjek 

masih ingin belajar meningkatkan rasa percaya diri dengan 

kondisi tubuh subjek. Status subjek yang masih lajang pada 

masa dewasa awal ini membuat orang lain melihat subjek 

berbeda dengan perempuan dewasa umumnya. Subjek 

merasa tidak masalah dengan perubahan karakter yang 

dialami subjek. 

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

a) Peranan Citra Fisik 

Subjek pernah mendapat julukan gendut dari 

teman dan pada waktu SMA guru olah raga 

mempertanyakan kemampuan subjek dalam melakukan 

olah raga. Pada umunya konsep tubuh yang ideal pada 

perempuan adalah tubuh langsing dan perempuan sering 

dinilai dari seberapa menarik mereka dimata orang lain. 
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b) Peran Seks 

Harapan masyarakat tentang perempuan dewasa awal 

umumnya memiliki penampilan yang cantik dan mulai 

mencari calon pasangan hidup. Saat ini subjek belum 

menemukan calon pasangan hidup atau pacar, karena subjek 

akan berfikir sebelum mendekati laki-laki dan subjek ingin 

mendapat kesan awal yang baik saat berkenalan dengan laki-

laki.  

c) Faktor Sosial 

Saat ini subjek banyak menghabiskan waktu untuk 

bekerja dan di gereja. Teman dekat subjek mengetahui 

kondisi tubuh subjek yang gendut dan berharap agar 

subjek dapat diet sehingga subjek memiliki tubuh yang 

kurus. Ketika teman subjek tidak suka dengan sifat subjek, 

teman dekat subjek akan memberikan subjek julukan 

gendut.  

c. Analisis Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang 

Mengalami Obesitas 

Berkaitan dengan peranan citra fisik, subjek pernah 

mendapat julukan gendut dari teman subjek. Pada waktu SMA 

guru olah raga subjek mempertanyakan kemampuan subjek dalam 

melakukan olah raga. Subjek pernah melakukan diet pada waktu 

SMP dan berat badan subjek mengalami penurunan, namun 
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subjek yang tidak tahan dengan pola diet yang dilakukan dan 

kurangnya kontrol makan membuat berat badan subjek 

mengalami kenaikan hingga saat ini. Adanya konsep tubuh yang 

ideal pada perempuan yang menjelaskan bahwa perempuan 

dengan tubuh langsing dan penilaian seberapa menarik mereka 

dimata orang lain, membuat perempuan menginginkan memiliki 

tubuh yang ideal. Dalam gambaran diri, subjek menilai dirinya 

memiliki badan yang gemuk. Dalam ideal diri subjek 

menginginkan memiliki tubuh yang kurus seperti orang lain dan 

tidak terlalu gemuk sekali. 

Berkaitan dengan peran seks, ada harapan masyarakat 

tentang perempuan dewasa awal memiliki penampilan yang 

cantik dan mencari calon pasangan hidup. Saat ini subjek belum 

mencari calon pasangan hidup atau pacar, hal tersebut terjadi 

karena subjek akan berfikir sebelum mendekati laki-laki dan 

subjek ingin mendapat kesan awal yang baik saat berkenalan 

dengan laki-laki. Subjek menambahkan dengan kondisi tubuh 

subjek saat ini subjek menjadi tidak percaya diri untuk berkenalan 

dengan lawan jenis dan merasa takut dengan kesan awal buruk 

yang diberikan lawan jenis. Status subjek yang masih lajang dapat 

berpengaruh terhadap harga diri, peran diri, identitas diri. Dalam 

harga diri subjek merasa rendah diri karena kondisi tubuh 

mengahambat subjek untuk berkenalan dengan laki-laki. Dalam 

peran diri subjek sebagai perempuan dewasa awal belum dapat 

memenuhi peran masyarakat untuk mencari calon pasangan 
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hidup. Dalam Identitas diri subjek berfikir bahwa orang lain akan 

melihat subjek berbeda dengan perempuan dewasa pada 

umumnya. 

Berkaitan dengan faktor sosial, subjek yang banyak 

menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja dan di gereja 

karena subjek menjadi anggota gereja. Ketika teman subjek tidak 

suka dengan sikap subjek, teman dekat subjek akan memberikan 

subjek julukan gendut. Teman dekat subjek berharap agar subjek 

dapat diet sehingga subjek memiliki tubuh yang kurus. Hal 

tersebut memengaruhi gambaran diri, ideal diri, harga diri. Dalam 

gambaran subjek menilai dirinya gemuk sehingga subjek menjadi 

tidak percaya diri untuk berkenalan dengan lawan jenis dan subjek 

ingin memiliki tubuh yang kurus atau tidak gemuk sekali. Dalam 

harga diri, subjek merasa sedih karena teman dekat subjek 

memanggil subjek gendut ketika teman subjek tidak menyukai 

sifat subjek. 

d. Intensitas Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan 

Dewasa Awal Lajang Yang Mengalami Obesitas 

Intensitas (+)/ (++)/ (+++)/ (++++) di dapatkan dari 

banyaknya kalimat yang di jelaskan subjek 3 dalam proses 

wawancara. 
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Tabel 5. Intensitas Faktor Subjek III 

Faktor yang 

diuangkap 

Intensitas Keterangan 

Peranan citra fisik + 

Subjek pernah mendapat 

julukan gendut dari teman 

dan waktu SMA guru olah 

raga mempertanyakan 

kemampuan subjek dalam 

melakukan olah raga, 

sehingga mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal diri 

subjek.  

Dalam gambaran diri, subjek 

menilai dirinya memiliki 

badan yang gemuk, 

sedangkan dalam ideal diri 

subjek menginginkan 

memiliki tubuh yang kurus 

seperti orang lain dan tidak 

terlalu gemuk sekali. 

Peran seks +++ 

Saat ini subjek belum mencari 

calon pasangan hidup atau 

pacar karena subjek akan 

berfikir sebelum mendekati 

laki-laki dan  ingin mendapat 

kesan awal yang baik saat 

berkenalan dengan laki-laki 

sehingga subjek saat ini 

subjek menjadi tidak percaya 

diri untuk berkenalan dengan 

lawan jenis dan merasa takut 

dengan kesan awal buruk 

yang diberikan lawan jenis.  

Status subjek yang masih 

lajang dapat berpengaruh 

terhadap harga diri, peran 

diri, identitas diri. Dalam 
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harga diri subjek merasa 

rendah diri karena kondisi 

tubuh mengahambat subjek 

untuk berkenalan dengan 

laki-laki. Sebagai perempuan 

dewasa awal belum dapat 

memenuhi peran masyarakat 

untuk mencari calon 

pasangan hidup. Subjek 

berfikir bahwa orang lain 

akan melihat subjek berbeda 

dengan perempuan dewasa 

pada umumnya. 

Faktor sosial ++ 

Ketika teman tidak suka sifat 

subjek akan memberikan 

subjek julukan gendut dan  

berharap agar subjek dapat 

diet sehingga subjek memiliki 

tubuh yang kurus. Pendapat 

teman mmembuat subjek 

menjadi tidak percaya diri 

untuk berkenalan dengan 

lawan jenis sehingga 

memengaruhi gambaran diri.  

Subjek menilai dirinya 

gemuk, dalam ideal diri 

subjek ingin memiliki tubuh 

yang kurus atau tidak gemuk 

sekali dan dalam harga diri, 

subjek merasa sedih karena 

teman dekat subjek 

memanggil subjek gendut 

ketika teman subjek tidak 

menyukai sifat subjek. 

Keterangan: 

+  = Kurang intensif 

++  = Cukup intensif 

+++  = Intensif 

++++  = Sangat intensitas
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Bagan IV. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang mengalami Obesitas Subjek III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Gambaran diri 

 Subjek menilai dirinya memiliki tubuh yang gemuk 

 Kondisi tubuh subjek tidak menjadi masalah dalam berkenalan dengan orang baru 

 Subjek ingin menjadi apa adanya 

 Jika subjek tidak berani mencoba subjek tidak akan mendapatkan teman 

KOMPONEN KONSEP DIRI  

Peranan Citra Fisik:  

 Subjek pernah mendapat julukan gendut dari teman subjek 

 Guru olah raga yang mempertanyakan kemampuan subjek dalam melakukan 

olah raga 

 Konsep tubuh yang ideal pada perempuan adalah tubuh langsing dan 

perempuan sering dinilai dari seberapa menarik mereka dimata orang lain 

 

Peran Seks:  

 Harapan masyarakat tentang perempuan dewasa awal pada umumnya 

memiliki penampilan yang cantik dan mulai mencari calon pasangan hidup 

 Subjek akan berfikir sebelum mendekati laki-laki, ingin mendapat kesan yang 

baik  

Faktor Sosial:  

 Teman subjek tidak suka dengan sikap subjek akan memberikan subjek julukan 

gendut 

 Teman dekat subjek berharap subjek dapat diet sehingga subjek memiliki tubuh 

yang kurus.  

  

2. Ideal Diri:  

 Subjek ingin memiliki tubuh yang kurus atau tidak terlalu gemuk sekali 

 Subjek pernah melakukan diet waktu SMP, namun berat badan subjek mengalami 

kenaikan hingga saat ini 

3. Harga Diri:  

 Teman-teman senang dengan sikap subjek yang peduli 

 Subjek menjadi tidak percaya diri untuk berkenalan dengan lawan jenis dan takut 

dengan kesan awal buruk yang diberikan lawan jenis  

 Subjek sedih teman dekat memanggil gendut ketika tidak suka dengan sifat subjek 

 

4. Peran Diri 

 Subjek kurang berperan dalam keluarga, masyarakat dan sebagai mahasiswa 

 Subjek kurang berperan di dalam keluarga dan sebagai mahasiwa karena bekerja 

5. Identitas Diri 

 Masa kecil subjek yang tidak percaya diri, malu untuk bertemu dan berkenalan 

dengan orang baru 

 Saat dewasa subjek memberanikan diri untuk bertemu dan berkenalan dengan orang 

baru.  

 Subjek masih ingin belajar meningkatkan rasa percaya diri 

 Subjek berfikir orang lain melihat subjek berbeda dengan perempuan dewasa 

umumnya 

FAKTOR- FAKTOR KONSEP DIRI 




