
76 
 

BAB V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman 

1. Komponen-Komponen Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal 

Lajang yang Mengalami Obesitas.  

Komponen konsep diri pada subjek 1, 2, 3 masing-masing 

memiliki pandangan dan latar belakang yang berbeda, antara lain: 

a. Gambaran Diri 

Gambaran konsep diri yang ditemukan pada ketiga 

subjek hampir serupa. Subjek 1, 2 dan 3 memiliki 

kesamaan. Ketiganya sama-sama pernah mendapat 

julukan gendut dari masing-masing teman subjek sehingga 

subjek 1, 2 dan 3 menilai memiliki tubuh yang gemuk. 

Adapun perbedaan pada subjek 1, 2 dan 3. Selain julukan 

gendut, subjek 1 juga menilai dirinya gemuk karena 

keinginan ibu subjek agar tidak makan pada malam hari 

dan keinginan teman dekat subjek  agar subjek 1 dapat 

melakukan diet. Permintaan ibu dan teman subjek 

menjadikan subjek 1 menilai dirinya gemuk yang 

membuat subjek 1 menjadi tidak percaya diri dalam 

berpendapat. Kondisi tubuh subjek 1 yang gemuk tidak 

menjadi masalah untuk subjek 1 dalam berkenalan dengan 
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orang baru. Subjek 1 menjelaskan bahwa kondisi tubuh 

subjek 1 apa adanya seperti saat ini dan jika subjek 1 

merasa malu berkenalan dengan orang baru tidak akan 

mendapatkan teman. Pada subjek 2, teman subjek 2 juga 

ada yang berpendapat bahwa subjek 2 akan terlihat cantik 

jika memiliki tubuh kurus dan permintaan ibu subjek 2 

agar subjek menjaga makan membuat subjek 2 menilai 

dirinya gemuk. Kondisi tubuh subjek 2 yang gemuk 

membuat subjek 2 menjadi tidak percaya diri untuk 

berkenalan dengan orang baru. Sedangkan pada subjek 3, 

guru olahraga subjek 3 mempertanyakan kemampuan 

subjek 3 saat mengikuti olahraga pada waktu SMA, selain 

itu keinginan teman-teman subjek agar subjek melakukan 

diet sehingga memiliki tubuh yang kurus membuat subjek 

3 menilai dirinya gemuk. Kondisi tubuh subjek 3 tidak 

menjadi masalah subjek untuk berkenalan dengan orang 

baru. Saat ini subjek 3 belajar untuk tidak malu berkenalan 

dengan orang baru. Subjek 3 ingin menjadi apa adanya dan 

ingin mencoba berkenalan jka tidak berani tidak akan 

mendapat teman. 

b. Ideal Diri 

Ideal diri yang ditemukan pada ketiga subjek sama. 

Subjek 1, 2 dan 3 ingin memiliki tubuh yang kurus. 

Adapun perbedaan pada subjek 1 dan 3. Subjek 1 

menginginkan memiliki tubuh yang yang kurus, karena 
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dengan tubuh subjek 1 saat ini subjek 1 merasa malu untuk 

maju di depan kelas dan menjadi tidak percaya diri untuk 

mendekati atau berkenalan dengan lawan jenis. Pada 

subjek 3, subjek 3 ingin memiliki tubuh yang kurus dan 

tidak terlalu gemuk. Subjek 3 berharap agar berat badan 

subjek tidak naik atau bertahan di berat badan saat ini. 

Kondisi tubuh subjek 3 saat ini, membuat subjek 3 tidak 

percaya diri untuk berkenalan dengan lawan jenis dan 

merasa takut dengan kesan awal buruk yang diberikan 

lawan jenis.  

c. Harga diri 

Harga diri ditemukan pada subjek 1 dan 3. Subjek 

1 yang saat ini tertarik dengan laki-laki namun subjek 1 

yang tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaan 

dan subjek akan berfikir lagi ketika akan menyukai laki-

laki, sehingga subjek 1 menjadi rendah diri karena kondisi 

tubuh subjek menghambat subjek untuk mendekati laki-

laki. Pada subjek 3, subjek merasa tidak percaya diri untuk 

berkenalan dengan lawan jenis dan takut dengan kesan 

awal buruk yang diberikan lawan jenis sehingga subjek 

merasa rendah diri karena kondisi tubuh subjek 

menghambat subjek untuk mendekati laki-laki. Ketika 

teman subjek tidak suka dengan sikap subjek 3, teman 

dekat subjek akan memberikan subjek julukan gendut, 
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sehingga subjek 3 merasa sedih teman dekat memanggil 

gendut ketika tidak suka dengan sifat subjek. 

d. Peran Diri 

Peran diri terjadi pada ketiga subjek. Persamaan 

peran terjadi pada subjek 1 dan 3. Subjek 1 dan 3 belum 

dapat beperan di dalam masyarakat, keluarga dan sebagai 

mahasiswa. Subjek 1 merasa tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan perasaan subjek dengan kondisi tubuh 

subjek yang gemuk dan akan berfikir lagi ketika akan 

menyukai laki-laki, membuat peran subjek di dalam 

masyarakat menjadi terhambat. Subjek 1 belum dapat 

beperan di dalam keluarga karena kendala komunikasi 

antara subjek 1 dengan ibu subjek, selain itu subjek 1 juga 

belum dapat berperan sebagai mahasiswa karena subjek 1 

merasa malu dan malas untuk maju di depan kelas. Pada 

subjek 3, subjek 3 yang belum mulai mencari calon 

pasangan hidup tidak mempermasalahkan status 

lajangnya, membuat peran subjek di dalam masyarakat 

menjadi terhambat. Saat ini subjek 3 banyak 

menghabiskan waktu untuk bekerja membuat peran subjek 

di dalam keluarga berkurang. Subjek juga belum dapat 

berperan sebagai mahasiswa karena kendala yang dialami 

subjek 3 saat mengerjakan skripsi dan kesibukan subjek 3 

dalam bekerja. Adapun perbedaan yang terjadi pada 

subjek 2, Subjek 2 yang belum mencari calon pasangan 



80 
 

 
 

hidup tidak mempermasalahkan status lajangnya, 

membuat peran subjek di dalam masyarakat menjadi 

terhambat. Subjek 2 juga belum dapat berperan di dalam 

keluarga karena keinginan ibu subjek agar subjek 

berteman dengan ras yang sama membuat subjek 2 tidak 

nyaman dengan pendapat ibu subjek. Subjek 2 dapat 

berperan sebagai mahasiswa dengan prestasi yang di 

dapatkan subjek dan gelar cumlaude.  

e. Identitas Diri 

Identitas diri yang muncul pada subjek 1, 2 dan 3 

cukup serupa. Subjek 1, 2 dan 3 memiliki kesamaan, 

ketiganya sama-sama memiliki sifat percaya diri pada 

tahap dewasa awal ini. Pada subjek 1, subjek menjelaskan 

bahwa saat dewasa subjek 1 memberanikan diri untuk 

mencoba hal yang baru yang belum pernah dilakukan 

subjek. Subjek 1 ingin dapat meningkatkan rasa percaya 

diri subjek.Subjek 2 saat ini menjadi anggota pengurus 

gereja sehingga memberanikan diri untuk menyapa dan 

memberi senyum kepada semua orang. Pada subjek 3, saat 

kecil subjek tidak percaya diri, malu untuk bertemu dan 

berkenalan dengan orang baru. Saat dewasa subjek 3 

memberanikan dri untuk bertemu dan berkenalan dengan 

orang baru. Subjek 3 berharap dapat meningkatkan rasa 

percaya dirinya. Adapun perbedaan pada subjek 1, 2 dan 3 

adalah pada status subjek 1 dan 3 yang masih lajang, 
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membuat membuat subjek berfikir bahwa orang lain akan 

melihat subjek 1 dan 3 berbeda dengan perempuan dewasa 

pada umunya. Pada subjek 2, status subjek yang masih 

lajang tidak menjadi masalah subjek kerena keinginan 

subjek untuk menambah teman. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan 

Dewasa Awal Lajang yang Mengalami Obesitas 

Faktor yang mempengaruhi Konsep diri perempun dewasa 

awal lajang yang mengalami obesitas antara lain: 

a. Tugas Perkembangan Dewasa Awal 

Tugas perkembangan dewasa awal hanya 

ditemukan pada subjek 1. Salah satu tugas perkembangan 

dewasa awal adalah mencari calon pasangan hidup. 

Subjek 1 pernah menjalin hubungan dengan laki-laki 

ketika SMA dan saat ini subjek 1 tertarik dengan laki-laki, 

namun subjek 1 tidak percaya diri untuk mengungkapkan 

perasaan subjek, sehingga subjek 1 menjadi rendah diri 

karena kondisi tubuh subjek yang gemuk menghambat 

subjek mendekati laki-laki. 

b. Peranan Citra Fisik 

Pernanan citra fisik yang pernah terjadi pada subjek 

1, 2 dan 3 cukup serupa. Subjek 1, 2 dan 3 memiliki 

kesamaan. Ketiganya sama-sama pernah mendapat 
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julukan gemuk dari teman sehingga subjek 1, 2 dan 3 

menilai dirinya gemuk dan ingin memiliki tubuh yang 

kurus. Adapun perbedaan pada subjek 2 dan 3. Pada 

subjek 2 teman subjek berpendapat bahwa subjek 2 akan 

terlihat cantik jika memiliki tubuh yang kurus sedangkan 

pada subjek 3, pada waktu SMA guru olahraga subjek 3 

mempertanyakan kemampuan subjek dalam mengikuti 

olahraga. Subjek 3 menjelaskan akan mengatakan dapat 

melakukan olahraga jika subjek 3 merasa dapat 

melakukannya dan jika tidak dapat melakukannya subjek 

3 juga akan mengatakan tidak dapat. 

c. Peran Seks 

Peran seks ditemukan pada subjek 1 dan 3. Saat ini 

subjek 1 tertarik dengan laki-laki, namun subjek 1 tidak 

percaya diri untuk mengungkapkan perasaan subjek 

dengan kondisi tubuh subjek yang gemuk dan subjek 1 

akan berfikir lagi ketika tertarik dengan laki-laki. Hal 

tersebut membuat peran subjek di dalam masyarakat 

menjadi terhambat. Pada kasus subjek 3, subjek belum 

mulai mencari calon pasangan hidup atau pacar, hal 

tersebut terjadi karena subjek 3 akan berfikir sebelum 

mendekati laki-laki dan subjek ingin mendapat kesan awal 

yang baik saat berkenalan dengan laki-laki sehingga 

subjek menjadi tidak percaya diri untuk berkenalan 
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dengan lawan jenis dan takut dengan kesan awal buruk 

yang diberikan lawan jenis. 

d. Faktor Perilaku Orangtua 

Faktor perilaku orangtua terjadi pada subjek 1 dan 

2. Faktor perilaku orangtua yang dimaksud adalah 

penilaian positif dan negatif terhadap individu yang di 

dapat dari orang-orang terdekat individu. Saat kecil, 

orangtua subjek 1 yang meninggalkan subjek untuk 

bekerja sehingga subjek banyak menghabiskan waktu 

dirumah untuk menonton televisi dan makan. Ibu subjek 1 

juga memasak makan yang enak agar subjek mendapat 

gizi yang cukup, namun saat ini kondisi tubuh subjek yang 

semakin membesar ibu subjek 1 menginginkan agar 

subjek 1 tidak makan pada malam hari. Ibu subjek 1 juga 

memberikan subjek tanggung jawab memasak agar subjek 

1 dapat mengetahui kalori yang dibutuhkan subjek. 

Perilaku ibu subjek 1 membuat subjek menilai dirinya 

gemuk. Pada subjek 2, subjek 2 yang merupakan anak 

tunggal banyak mendapat perhatian dari keluarga. 

Keinginan ayah subjek 2 untuk memiliki anak yang 

gemuk, ibu subjek 2 yang memperbolehkan subjek 2 

makan apa saja ketika kecil, dan nenek subjek 2 yang suka 

mengajak subjek makan membuat subjek memiliki tubuh 

yang gemuk sehingga subjek 2 menilai dirinya gemuk dan 

ingin memiliki tubuh yang kurus. Kondisi tubuh subjek 2 



84 
 

 
 

yang besar membuat ibu subjek 2 ingin agar subjek 2 dapat 

menjaga makan dan ibu subjek 2 akan membawakan 

subjek bekal makanan ketika subjek akan pergi.                   

e. Peranan Faktor Sosial 

Peranan faktor sosial merupakan faktor yang juga 

muncul pada subjek 1 dan 3. Pernanan faktor sosial yang 

dimaksud adalah mencakup penilaian individu lain 

mengenai individu. Subjek 1 yang dari kecil di tinggal 

orang tua subjek untuk bekerja sehingga banyak 

menghabiskan waktu di rumah membuat subjek 1 saat ini 

ingin banyak mengahabiskan waktu bersama teman-teman 

subjek 1. Teman-teman subjek 1 yang mengetahui kondisi 

tubuh subjek yang besar meminta subjek 1 untuk diet, 

namun kondisi tubuh subjek 1 yang lemas dan tidak segar 

setelah melakukan diet meminta subjek untuk makan saja 

agar subjek 1 tidak sakit. Keinginan teman-teman subjek 

1 agar subjek 1 melakukan diet membuat subjek 1 menilai 

dirinya gemuk dan ingin memiliki tubuh yang kurus. 

Sedangkan pada subjek 3, teman dekat subjek 3 berharap 

agar subjek 3 dapat melakukan diet sehingga memiliki 

tubuh yang kurus. Keinginan teman subjek 3 membuat 

subjek menilai dirinya gemuk dan ingin memiliki tubuh 

yang kurus. Teman dekat subjek 3 akan memberikan 

subjek julukan gemuk ketika teman dekat subjek 3 tidak 

menyukai sifat subjek 3, hal tersebut membuat subjek 3 
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merasa sedih karena teman dekat subjek memanggil 

subjek dengan julukan gemuk ketika tidak menyukai sifat 

subjek 3. 

3. Intensitas Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan 

Dewasa Awal Lajang Yang Mengalami Obesitas Subjek 1, 2, 3 

Tabel 6. Intensitas Faktor Subjek 1, 2, 3  

No Faktor yang 

Diungkap 

Intensitas Subjek Keterangan 

1 2 3 

1.  

Tugas 

Perkembanga

n Dewasa 

Awal 

+++   

Ketertarikan dengan 

laki-laki, tidak percaya 

diri untuk 

mengungkapkan 

perasaan, sehingga 

berpengaruh terhadap 

harga diri. Merasa 

rendah diri karena 

kondisi tubuh yang 

gemuk menghambat 

menyatakan rasa 

ketertarikan dengan 

laki-laki. 

2.  
Peranan Citra 

Fisik 
++ +++ + 

Pernah mendapat 

julukan gendut dari 

salah satu teman dalam 

kepanitiaan, merasa 

malu dengan kondisi 

tubuh yang bertambah 

besar sehingga merasa 

tidak percaya diri maju 

di depan kelas dan 

mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal 



86 
 

 
 

diri. Menilai dirinya 

memiliki badan gemuk 

dan menginginkan 

memiliki tubuh yang 

kurus. 

Mendapat julukan 

gendut dari salah satu 

teman, teman yang lain 

berpendapat bahwa jika 

kurus akan terlihat 

cantik sehingga menjadi 

tidak percaya diri untuk 

berkenalan dengan 

orang baru dan 

mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal 

diri subjek. Menilai 

dirinya memiliki badan 

yang gemuk dan 

menginginkan memiliki 

tubuh yang proposional 

atau kurus. 

Julukan gendut dari 

teman dan waktu SMA 

guru olah raga 

mempertanyakan 

kemampuan dalam olah 

raga, sehingga 

mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal 

diri. Menilai dirinya 

memiliki badan yang 

gemuk, menginginkan 

memiliki tubuh yang 

kurus dan tidak terlalu 

gemuk sekali. 
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3.  Peran Seks +++  +++ 

Saat ini tertarik dengan 

laki-laki tidak percaya 

diri untuk 

mengungkapkan 

perasaan dengan kondisi 

tubuh yang gemuk dan 

akan berfikir lagi ketika 

akan menyukai laki-laki, 

sehingga menghambat 

untuk mendekati laki-

laki dan berpengaruh 

terhadap harga diri, 

peran diri, dan identitas 

diri. Dalam harga diri 

merasa rendah diri 

dengan kondisi tubuh. 

Sebagai perempuan 

dewasa awal belum 

dapat memenuhi peran 

masyarakat untuk 

mencari calon pasangan 

hidup. Dalam Identitas 

diri berfikir bahwa orang 

lain akan melihat 

berbeda dengan 

perempuan dewasa pada 

umumnya 

Belum mulai mencari 

calon pasangan hidup 

atau pacar karena akan 

berfikir sebelum 

mendekati laki-laki dan  

ingin mendapat kesan 

awal yang baik saat 

berkenalan dengan laki-

laki sehingga menjadi 

tidak percaya diri untuk 
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berkenalan dengan 

lawan jenis dan merasa 

takut dengan kesan awal 

buruk yang diberikan 

lawan jenis. 

Berpengaruh terhadap 

harga diri, peran diri, 

identitas diri. Merasa 

rendah diri karena 

kondisi tubuh 

mengahambat untuk 

berkenalan dengan laki-

laki. Sebagai perempuan 

dewasa awal belum 

dapat memenuhi peran 

masyarakat untuk 

mencari calon pasangan 

hidup dan berfikir 

bahwa orang lain akan 

melihat berbeda dengan 

perempuan dewasa pada 

umumnya 

4.  

Faktor 

Perilaku 

Orang Tua 

+ ++  

Keluarga tidak 

mempermasalahkan 

kondisi tubuh yang 

gemuk saat subjek kecil, 

saat ini ibu khawatir 

dengan bertambah 

besarnya tubuh, 

meminta untuk diet 

sehingga mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal 

diri. Mempunyai 

gambaran diri memiliki 

tubuh yang gemuk dan 
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menginginkan memiliki 

tubuh yang kurus. 

Kondisi tubuh 

bertambah besar 

membuat Ibu khawatir, 

meminta  untuk menjaga 

makan, dan ibu juga 

membawakan bekal 

makanan ketika akan 

pergi sehingga menjadi 

tidak percaya diri untuk 

berkenalan dengan 

orang baru dan 

mempengaruhi 

gambaran diri dan ideal 

diri subjek. Menilai 

memiliki tubuh yang 

gemuk dan 

menginginkan memiliki 

tubuh yang proposional 

atau kurus 

5.  
Peranan 

Faktor Sosial 
++  ++ 

Teman dekat 

mengetahui kondisi 

tubuh yang bertambah 

besar, meminta untuk 

diet sehingga 

mempengaruhi 

gambaran diri memiliki 

tubuh yang gemuk. 

Mencoba melakukan 

diet, teman-teman 

melihat kondisi tubuh 

yang lemas, tidak segar 

dan pada akhirnya 

teman-teman merasa 

kasihan dan meminta 
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untuk makan daripada 

sakit, sehingga  

mempengaruhi ideal diri 

subjek, subjek ingin 

memiliki tubuh yang 

kurus. 

Ketika teman tidak suka 

dengan sifat 

memberikan julukan 

gendut dan  berharap 

agar dapat diet sehingga 

memiliki tubuh yang 

kurus. Pendapat 

membuat menjadi tidak 

percaya diri untuk 

berkenalan dengan 

lawan jenis sehingga 

memengaruhi gambaran 

diri. Menilai dirinya 

gemuk, ingin memiliki 

tubuh yang kurus atau 

tidak gemuk sekali dan 

dalam harga diri, merasa 

sedih karena teman 

dekat memanggil gendut 

ketika teman tidak 

menyukai sifat 

Keterangan: 

+  = Kurang intensif 

++  = Cukup intensif 

+++  = Intensif 

++++  = Sangat intensif



91 
 

 
 

Bagan V.  Skema Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang mengalami Obesitas Subjek 1, 2, dan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambaran diri 

 Melihat dirinya memiliki tubuh gemuk sehingga menjadi tidak percaya diri untuk 

berpendapat dan berkenalan dengan orang baru 

 Kondisi tubuh tidak menjadi masalah untuk berkenalan dengan orang baru, apa adanya 

seperti ini, jika merasa malu berkenalan dengan orang baru dan tidak berani mencoba tidak 

akan mendapatkan teman 

KOMPONEN KONSEP DIRI  

Tugas Perkembangan Dewasa Awal:  

 Pernah menjalin hubungan dengan laki-laki ketika SMA 

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

mengungkapkan perasaan 

  Peranan Citra Fisik:  

 Mendapat julukan gendut dari teman  

 Merasa malu dengan kondisi tubuh yang bertambah besar 

 Teman lain berpendapat jika kurus akan terlihat cantik  

 Waktu SMA guru olahraga mempertanyakan kemampuan olah raga  

Peran Seks:  

 Harapan masyarakat tentang perempuan dewasa awal pada 

umumnya memiliki penampilan yang cantik dan mulai mencari 

calon pasangan hidup 

 Saat ini tertarik dengan laki-laki, tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan perasaan dengan kondisi tubuh yang gemuk, akan 

berfikir lagi ketika akan menyukai laki-laki 

 Belum menemukan calon pasangan hidup,  ingin mendapat kesan 

awal yang baik saat berkenalan dengan laki-laki  

Perilaku Orang Tua:  

 Keluarga tidak mempermasalahkan berat badan ketika masih kecil 

hingga remaja karena masih dalam tahap pertumbuhan  

 Ibu khawatir dengan kondisi tubuh, meminta untuk diet, menjaga 

makan dan membawakan bekal makanan ketika akan pergi  

Faktor Sosial:  

 Teman dekat mengetahui kondisi tubuh yang bertambah besar, 

meminta untuk diet 

 Mencoba diet, teman-teman melihat kondisi tubuh yang lemas, tidak 

segar dan merasa kasihan, meminta untuk makan daripada sakit 

 Teman tidak suka dengan sifat akan memberikan julukan gendut dan  

berharap agar dapat diet sehingga memiliki tubuh yang kurus 

3. Ideal Diri:  

 Kenginan memiliki tubuh yang kurus, proposional dan tidak terlalu gemuk sekali 

 Pernah mencoba diet, namun berat badan mengalami kenaikan 

 Merasa malu untuk maju di depan kelas dan tidak percaya diri untuk mendekati lawan jenis 

4. Harga Diri:  

 Merasa rendah diri karena kondisi tubuh menghambat untuk mendekati laki-laki 

 Merasa sedih teman dekat memanggil gendut ketika tidak suka dengan sifat 

 Merasa tidak percaya diri untuk berkenalan dengan lawan jenis dan takut dengan kesan 

awal buruk yang diberikan lawan jenis 

5. Peran Diri 

 Kurang dapat berperan dalam keluarga, masyarakat dan sebagai mahasiswa 

 Menutup diri di dalam keluarga, lebih banyak bercerita dengan teman-teman 

 Kurang berperan di dalam keluarga dan mahasiwa karena bekerja 

6. Identitas Diri 

 Berfikir orang lain melihat berbeda dengan perempuan dewasa pada umumnya 

FAKTOR- FAKTOR KONSEP DIRI 

1,2,3 

1 

1,3 

1,2,3 

1,3 

1,3 

1,2 

1,3 

1,2 

1,3 



 
 

 
 

B. Pembahasan 

Memiliki tubuh yang tinggi dan ideal merupakan dambaan setiap 

perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak 

perempuan dewasa saat ini yang kurang memperhatikan penampilan 

tubuhnya sehingga mengalami kenaikan berat badan. Kenaikan berat 

badan yang terus menerus dapat 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). Obesitas berbeda dengan kelebihan berat badan. 

Obesitas terjadi karena banyaknya timbunan lemak di dalam tubuh yang 

tidak seimbang dengan yang digunakan oleh tubuh, sedangkan kelebihan 

berat badan atau overweight adalah keadaan berlebihnya berat badan yang 

disebabkan oleh bertambahnya otot, tulang, air dan lemak di dalam tubuh 

(Fatimah, 2014, h. 5).  

Penelitian yang dilakukan Putri (2015, h. 4-5) 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 lain 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). 
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Pada masa dewasa awal, pemampilan fisik individu mengalami 

peralihan dari masa remaja memasuki masa dewasa. Havighurst (dalam 

Monks, Knoers dan Haditono, 1992 h. 22-23) menjelaskan salah satu 

tugas perkembangan dewasa awal yaitu mencari atau memilih calon 

pasangan hidup. Orang dewasa yang tidak berhasil dalam tugas 

perkembangan tersebut akan mengalami isolasi (Erikson, dalam Monks, 

Knoers dan Haditono, 1992, h. 285). 

Perempuan dewasa awal yang mengalami obesitas akan 

menggambarkan diri dari persepsi dan penilain masyarakat tentang 

dirinya baik yang dialami, dilihat, dirasakan, di dengar akan 

dipersepsikan sesuai apa yang dipikirkannya. Evaluasi, penilaian atau 

penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan disebut 

konsep diri (Chaplin, dalam Respati, 2006, h. 112). Perempuan obesitas 

yang memiliki konsep diri positif memiliki keyakinan dalam mengatasi 

masalah, 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, senang mengkritik orang lain, dan suka merendahkan kemampuan 

orang lain (Brooks dan Emmert, dalam Rakhmat, 1985, h. 105-106). 

Konsep diri pada perempuan dewasa awal lajang lajang yang 

mengalami obesitas terbentuk dari faktor-faktor yang mempengaruhinya 

yaitu tugas perkembangan dewasa awal, peranan citra fisik, peran seks, 

faktor perilaku orangtua, dan faktor sosial. Persamaan faktor-faktor yang 

dialami oleh ketiga subjek yaitu pada faktor peranan citra fisik, dimana 

masing-masing subjek pernah mendapatkan julukan gendut dari teman 
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subjek, keluarga dan salah satu guru olah raga SMA subjek. Ketiga subjek 

juga memiliki perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

yaitu pada tugas perkembangan dewasa awal, faktor peran seks, faktor 

perilaku orang tua dan faktor sosial. 

Faktor-faktor yang terjadi pada ketiga subjek mempengaruhi 

komponen-komponen konsep diri yaitu gambaran diri, ideal diri, harga 

diri, peran diri dan identitas diri. Setiap pembentukan konsep diri pada 

perempuan dewasa awal lajang berbeda-beda tergantung pada bagaimana 

perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas menyikapinya. 

Komponen-komponen yang berpengaruh akhirnya membentuk konsep 

diri pada perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas. 

Komponen konsep diri pada ketiga subjek akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

Pada gambaran diri, ketiga subjek sama-sama menilai dirinya 

gemuk karena julukan yang diberikan teman masing-masing subjek, 

pendapat orang tua dan pendapat salah satu guru SMA subjek. Husna 

(2013, h. 45) menjelaskan bahwa sebagian besar perempuan dewasa 

masih memperhatikan penampilan fisiknya. Seorang perempuan akan 

merasa sedih atau stress jika penampilannya menimbulkan kesan tidak 

baik terhadap orang lain termasuk lawan jenisnya  

Pada ideal diri, ketiga subjek sama-sama menginginkan memiliki 

tubuh yang kurus. Dariyo (2003, h. 19) menjelaskan bahwa kaum 

perempuan memiliki kepedulian yang besar terhadap penampilan fisik 

dibandingkan laki-laki, para perempuan berupaya agar dirinya memiliki 

kondisi fisik yang baik dan tidak memiliki tubuh yang gemuk. Ketiga 



96 
 

 
 

subjek pernah mencoba diet namun ketiga subjek sama-sama tidak tahan 

dengan pola diet yang pernah dilakukan ketiga subjek sehingga 

mengalami kenaikan berat badan.  

Pada harga diri ketiga subjek mampu mengenali kelebihan dan 

kelemahan di dalam diri masing-masing subjek, namun masih ditemukan 

dua subjek yang mengalami rasa rendah diri karena kondisi tubuh yang 

obesitas. Campbell & Fehr (dalam Krueger dan Trussoni, 2005, h. 3) 

menjelaskan bahwa orang dengan harga diri rendah memiliki gagasan 

yang kabur tentang dirinya. Individu kurang percaya diri dan hal ini dapat 

menyebabkan individu memberi respons yang lebih baik kepada orang 

lain yang menyukai individu tersebut. 

Pada peran diri, ketiga subjek belum dapat berperan di dalam 

keluarga, masyarakat dan sebagai mahasiswa. Menurut Pudjijogyanti 

(1985, h. 3-4) ada tiga alasan yang menjelaskan peranan penting konsep 

diri dalam menentukan perilaku individu. Dalam peranan kedua 

dijelaskan bahwa konsep diri membantu individu dalam menafsirkan 

pengalaman. Setiap kejadian yang dialami individu akan ditafsirkan 

berbeda-beda antar individu. Hal ini disebabkan karena masing-masing 

individu mempunyai sikap dan pandangan berbeda terhadap diri sendiri. 

Jika tafsiran yang dialami individu bersikap positif terhadap pengalaman 

hidup hal ini disebabkan oleh pandangan dan sikap positif terhadap diri 

sendiri.  

Pada identitas diri, ketiga subjek sama-sama pernah mengalami 

perubahan karakter yang dahulu tidak percaya diri menjadi percaya diri, 

dan saat ini ketiga subjek ingin dapat meningkatkan rasa percaya diri 
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masing-masing subjek, namun masih dapat ditemukan dua subjek yang 

mempermasalahkan kondisi tubuh dan status lajangnya. Husna (2013, h. 

45) menjelaskan bahwa perubahan fisik yang dialami oleh perempuan 

bisa mempengaruhi hubungan sosialnya dengan orang lain. Sebagian 

perempuan ingin menghindari situasi atau orang karena merasa malu 

dengan kondisi tubuhnya.   

C. Kelemahan Penelitian 

Setelah melakukan berbagai kegiatan dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan kelemahan dan keterbatasan yang muncul dalam pada 

penelitian ini. Kelemahan pada penelitian ini adalah peneliti hanya 

menggunakan salah satu tugas perkembangan dewasa awal yaitu mulai 

mencari atau menemukan pasangan hidup, dalam pelaksanaan teknik 

triangulasi sumber peneliti hanya menggunakan dua narasumber pada 

masing-masing subjek sehingga data yang ditemukan kurang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




