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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kisaran usia 18 – 40 tahun merupakan kisaran dewasa awal. Menurut 

Havighurst  (dalam Dariyo, 2004) pada usia ini individu memiliki tugas – tugas 

perkembangan, mencari dan menemukan calon pasangan hidup, membina 

kehidupan rumah tangga, meniti karier dalam rangka memantapkan kehidupan 

ekonomi rumah tangga, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) secara nasional, rata – rata umur 

perkawinan pertama perempuan pada tahun 2015 adalah 20 tahun. Rata – rata 

umur perkawinan tersebut berada pada rentang usia dewasa awal. Tugas 

perkembangan dewasa awal salah satunya adalah mencari dan menemukan 

calon pasangan hidup. Pada umumnya, penampilan maupun kondisi fisik 

merupakan sesuatu hal yang penting dalam proses ini, terlebih bagi perempuan. 

Namun, ada kondisi yang dapat menyebabkan penampilan seorang perempuan 

menjadi tidak menarik untuk lawan jenisnya, misalnya obesitas.  

Sebagian besar dari masyarakat tentu ingin memiliki badan yang ideal 

karena berasumsi jauh lebih sehat dan menarik. Selain itu pula, memiliki badan 

yang ideal dapat memudahkan segala aktivitas sehari – hari. Tidak seperti 

individu – individu yang memiliki kelebihan pada berat badan yang menurut 

persepsi masyarakat akan banyak hambatan dalam kesehariannya. Obesitas 

atau umumnya dikenal masyarakat dengan kegemukan bukanlah sebuah hal 

yang baru di lingkungan sekitar kita. Menurut Suitor dan Hunter (dikutip Dariyo, 

2004), yang dimaksud dengan kelebihan berat badan (over-weight) adalah 
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kelebihan berat badan di atas 20% dari berat normal. Sementara itu, 

obesitas (obesity) adalah kelebihan berat badan sebanyak antara 10-20% dari 

berat normal. 

Pada tahun 2004, Soegih dkk melakukan penelitian pada 6318 orang 

pengunjung suatu laboratorium dari berbagai daerah, pekerjaan, dan kelompok 

umur (yang berkisar antara 20 sampai dengan lebih dari 55 tahun) yang dapat 

menjadi gambaran dari jumlah penderita obesitas di Indonesia. Berdasarkan 

pnelitian tersebut, terdapat 9,16% pria dan 11,02% wanita yang memiliki indeks 

massa tubuh lebih dari 30kg/m² dengan lingkar pinggang lebih dari atau sama 

dengan 90 cm sebanyak 41,2% pada pria dan 53,3% pada wanita. Berdasarkan 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa obesitas lebih banyak dialami oleh 

kaum wanita ketimbang kaum pria.  

Meskipun mengalami kelebihan berat badan adalah persoalan umum, 

baik bagi laki – laki maupun perempuan, namun lebih banyak perempuan 

memandang bahwa dirinya memiliki masalah kelebihan berat badan. Tidak 

sedikit perempuan yang merasa gendut meskipun tidak termasuk dalam kategori 

obesitas maupun overweight. Gambaran ideal seorang perempuan adalah 

perempuan yang lebih kurus dari rata – rata berat perempuan dalam populasi, 

sehingga lebih banyak perempuan yang lebih berat dari berat yang ideal (Fallon 

dalam Santrock, 2002). 

Kondisi obesitas terkadang membuat seorang wanita menjadi tidak 

percaya diri yang justru dapat menjadi sebuah penghalang seseorang dalam 

melakukan sesuatu, seperti semakin menyulitkannya dalam usaha untuk 

mendapatkan pasangan atau tampil di depan umum. Menurut Kumara (1998) 
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menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian yang 

mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. 

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa subyek dengan kondisi 

obesitas. Peneliti menemukan beberapa subyek yang tidak percaya diri karena 

obesitas menghambat subyek tersebut dalam mendapatkan pasangan hidup. 

Subyek pertama yang diawancarai oleh peneliti pada tanggal 26 September 

2019 berinisial LL. Wawancara dilangsungkan di rumah subyek. Seorang 

perempuan dengan 39 tahun ini merupakan karyawan swasta. Subyek merasa 

kerap kali tidak percaya diri apabila ada seorang pria yang ingin berkenalan 

dengannya lebih dekat. Subyek merasa sudah terlalu sakit hati untuk 

menemukan pasangan hidup dikemudian hari karena subyek merasa sering kali 

dalam hubungan pacaran, subyek kerap kali diputuskan oleh pacarnya tanpa 

alasan yang jelas. Subyek merasa semakin tidak percaya diri karena sering 

menyimpulkan bahwa ketika diputuskan oleh pacarnya karena kondisi fisiknya 

yang obesitas. Karena ketidak percayaan dirinya tersebut, subyek tidak berani 

untuk mengenal lawan jenis lebih dekat. Pada akhirnya, subyek belum menikah 

hingga usia 39 tahun, dimana usia pada fase dewasa awal telah hampir selesai 

dilewati. 

Subyek kedua berinisial AI. Wawancara dilakukan peneliti pada tanggal 

29 September 2019 di sekitar kampus subyek. Subyek kurang percaya diri 

karena adanya body shaming dari orang – orang sekitarnya baik yang sudah 

mengenalnya maupun hanya sekilas melihatnya. Hal itu membuat subyek 

menjadi tidak percaya diri ketika bertemu dengan orang lain yang belum dikenal 

sebelumnya. Pernah beberapa kali subyek menilai dirinya buruk bahkan merasa 

tidak berharga karena kondisi obesitasnya tersebut. Perasaan tersebutlah yang 
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membuat kepercayaan diri subyek menjadi menurun terlebih ketika bertemu 

orang baru. 

Wawancara dilakukan lagi kepada subyek ketiga yang berinisial FD 

berusia 27 tahun. Wawancara dilakukan disebuah rumah makan. Subyek merasa 

tidak percaya diri saat mendapatkan baju atau seragam untuk suatu acara atau 

kegiatan yang tidak ada ukurannya. Seragam yang diberikan kadang tidak dapat 

dikenakan dan pada akhirnya baju yang digunakan merupakan satu warna/motif 

dengan seragam tersebut. Subyek merasa tidak percaya diri ketika berada di 

kalangan yang menggunakan seragam secara kesuluruhan dalam suatu 

acara/kegiatan. Bahkan subyek pernah memilih untuk tidak mengikuti kegiatan 

tersebut daripada malu karena dilihat banyak orang subyek tidak berseragam. 

Perbedaan yang terlihat jelas pada dirinya dan orang di sekitar nya membuat 

seseoang menjadi tidak percaya diri. Karena ketika subyek berada di dalam 

lingkungan tersebut, subyek akan terlihat berbeda. 

Subyek keempat berinisial MD yang berusia 25 tahun, merupakan subyek 

terakhir yang diwawancarai oleh Peneliti. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 

Oktober di sebuah toko busana dengan ukuran besar. Subyek mengatakan 

sering kali merasa tidak percaya diri apabila harus duduk berjejeran dengan 

perempuan yang memiliki ukuran badan yang langsing atau yang ideal dari 

padanya. Meskipun subyek sering menilai wajah seseorang kurang cantik 

dibandingkan dirinya, tapi subyek sering merasa orang lain terlihat lebih cantik 

karena memiliki badan yang lebih ideal. Pada akhirnya subyek sering memilih 

untuk menghindar agar tidak berjejeran dengan perempuan yang berbadan ideal. 

Hal tersebut dapat membuatnya lebih nyaman. 
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Banyak hal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan kepercayaan 

diri. Dapat dilihat pada beberapa contoh kasus yang peneliti uraikan di atas, 

ketika seseorang merasa dirinya berbeda dengan orang lain di sekitar, 

permasalahan kepercayaan diri pada seseorang akan terlihat. Ketika seseorang 

merasa dirinya berbeda dengan orang lain dan menganggap dirinya tidak lebih 

baik dari orang lain di sekitar, kepercayaan diri seseorang akan menurun, begitu 

pula sebaliknya. Anggapan atas perbandingan dirinya terhadap orang lain 

tersebutlah yang membuat seseorang perasaan tidak percaya diri seseorang 

muncul.  

Dapat disimpulkan bahwa pada sebagian perempuan obesitas, kondisi 

obesitas dapat menyebabkan kepercayaan diri seseorang menurun. Ada banyak 

sebab mengapa seseorang merasa kurang percaya diri serta terdapat pula 

beberapa akibat yang ditimbulkan karena kurang percaya diri. Akibat – akibat 

yang ditimbulkan apabila seseorang merasa kurang percaya diri antara lain ialah 

rendah diri (minder), mudah merasa tertekan, mudah pesimis, dan merasa tidak 

berharga. Jika hal ini terus berlanjut, tentu akan mengganggu kesehatan fisik 

maupun kesehatan mental seseorang dan pada akhirnya membuat penampilan 

seorang wanita obesitas menjadi kurang maksimal.  

Menurut Maslow (Alwisol, 2008) kepercayaan diri termasuk dalam 

kebutuhan dasar manusia. Percaya diri merupakan hal utama yang dimiliki 

seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Kepercayaan diri memiliki beberapa 

faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

diri, yaitu antara lain ialah harga diri, konsep diri, pengalaman, dan pendidikan 

(menurut Ghufron & Risnawita, 2017). Harga diri merupakan kebutuhan dasar 

yang keempat dalam teori Hirarki kebutuhan, yaitu kebutuhan harga diri (self-
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esteem). Ada dua jenis harga diri menurut Maslow, yaitu menghargai diri sendiri 

(self respect) dan mendapat penghargan dari orang lain (respect from others). 

Kepercayaan diri dapat dibentuk karena adanya penghargaan dari diri sendiri 

(dikutip oleh Alwisol, 2008). Self-esteem atau harga diri juga mempunyai peranan 

penting terhadap sikap dan perilaku individu (Santrock, 2007). Salah satu contoh 

perilaku tersebut ialah percaya diri. Sehingga, harga diri menjadi salah satu hal 

yang penting bagi individu untuk menentukan bagaimana individu tersebut 

berperilaku. 

Rogers (dikutip oleh Jarvis, 2017) mendefinisikan harga diri (self-esteem) 

sebagai seberapa besar kita menyukai diri kita sendiri. Karena menurut Santoso, 

harga diri seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang 

pula (dikutip oleh Ghufron & Risnawita, 2017). 

Pada beberapa penelitian yang peneliti temui, beberapa peneliti tersebut 

menjelaskan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara kepercayaan diri 

pada seseorang dengan harga diri orang tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Putra (2015) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara kepercayaan diri dan harga diri, yang berarti semakin tinggi kepercayaan 

diri, maka akan tinggi pula harga dirinya. Salah satu penelitian lainnya terdapat 

pada penelitian Febriana (2016) yang mengatakan bahwa ada hubungan positif 

yang sangat signifikan pada kepercayaan diri dan harga diri. Hal ini berarti 

semakin tinggi harga diri, akan semakin tinggi pula kepercayaan diri yang dimiliki 

oleh seseorang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul  kepercayaan diri wanita obesitas pada usia dewasa awal 

ditinjau dari harga diri 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk melihat hubungan dan pengaruh harga 

diri seorang wanita obesitas pada usia dewasa awal terhadap 

kepercayaan diri yang ia miliki. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya pada psikologi 

perkembangan terutama dalam bidang psikologi perkembangan dewasa 

awal, serta dapat menjadi masukan yang berguna bagi penelitian lebih 

lanjut. 

 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk wanita obesitas pada usia dewasa awal dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri yang ia miliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 


