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MOTTO 

 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai ( dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras ( untuk urusan yang lain). 

 Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keiklasan, 

menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. 

 Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun 

demikian air laut tetap masuk krdalam pori-porinya.  
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ABSTRAK 

 

 Anisa Kusumaningrum. NIM. 1461100655. Jurusan Psikologi. Program 

Studi Psikologi. Universitas Widya Dharma. 2018. Judul: Studi Deskriptif 

Penerimaan Diri Remaja Putri yang Mengalami Obesitas. 

Obesitas adalah berat badan di atas normalyang dapat menimbulkan tekanan 

psikologis yang cukup berat sehingga mempengaruhi penerimaan diri individu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran penerimaan diri pada remaja 

putri yang mengalami obesitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan bentuk studi deskriptif yang bermaksud mendeskripsikan 

hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu 

keadaan. Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri berusia 16-18 

tahun dan merupakan pelajar SMA. 

 Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah hasil wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode studi deskriptif. Dari hasil wawancara ketiga subjek dan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa dari ketiga subjek tersebut mempunyai penerimaan diri yang baik, 

hal tersebut dibuktikan dengan adanya sikap yang mau menerima bahwa subjek 

memiliki tubuh obesitas walaupun membutuhkan penyesuaian diri yang relaif lama. 

 

Kata Kunci: Remaja Putri, Obesitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja dalam bahasa Latin adalah adolescence, yang artinya tumbuh 

untuk mencapai kematangan. Istilah adolescence sesungguhnya mempunyai 

arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. 

Pandangan ini didukung oleh Piaget (Hurlock, 1991) yang mengatakan 

bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana anak tidak merasa 

dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa 

sama, atau paling tidak sejajar. 

Menurut Mappiare (1982), masa remaja berlangsung antara umur 12 

tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 

tahun bagi pria. Individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 

18 tahun dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya (Hurlock, 1991). 

Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah menengah. 

Untuk menjadi dewasa mengutip pendapat Erikson, maka remaja 

akan  mengalami perkembangan yang pesat fisik, psikis, maupun sosialnya 

(Depkes RI, 2007). Perubahan yang paling mencolok adalah penampilan fisik 

yang secara alami akan terjadi. Namun, di sisi lain terkadang remaja merasa 

malu ataupun cemas akibat perubahan keadaan tubuh. Dengan kondisi tubuh 

yang sudah ada, remaja akhir dituntut untuk dapat menerima. Bila merasa 

tidak puas terhadap kondisi tubuh akan muncul gejolak emosional dan 

terkadang disertai muncul upaya agar mendekati ideal.  
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Perubahan fisik yang terjadi pada remaja putri karena mulai 

diproduksi hormon-hormon seksual yang mempengaruhi pertumbuhan serta 

perkembangan sistem reproduksi yang terkadang ditandai pembesaran 

payudara (Soetjiningsih, 2007). Perubahan yang paling terlihat jelas pada 

remaja putri diantaranya payudara, panggul dan paha, tumbuh rambut di 

sekitar ketiak dan sekitar alat kelamin, bertambahnya berat badan dan tinggi 

badan, pertumbuhan tulang dan otot serta kematangan organ seksual 

sehingga mengalami menstruasi (Sarlito 2006).  

Konsekuensi perkembangan fisik, salah satunya perubahan berat dan 

bentuk badan yang terkadang mengganggu gerak, bila ingin terlihat menarik 

di depan lawan jenisnya (Singgih Dirga Gunarsa, 2006). Bertambahnya berat 

badan yang dramatis pada remaja putri mengakibatkan mereka 

mempersepsikan bahwa dirinya tersebut dalam kategori gemuk yang pada 

kenyataannya ukuran berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan mereka 

sehingga remaja putri lebih sering melakukan diet untuk mengurangi berat 

badan mereka (Tiurma Yustisi Sari, 2009).  

Pada tahun 1998, WHO menyatakan adanya epidemik global dari 

obesitas. Prevalensinya meningkat tidak saja di negara-negara maju tetapi 

juga di negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi dengan 

penggunaan kendaraan bermotor dan berbagai media elektronik memberi 

dampak berkurangnya aktivitas fisik dalam keseharian. Disamping itu 

kecenderungan individu tidak tahan lapar terlebih didukung ketersediaan 

aneka makanan. Kemudahan konsumsi aneka makanan dapat menimbulkan 
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gaya hidup obsesogenik (keadaan yang memicu badan menjadi semakin 

gemuk).  

Adapun jenis aneka makanan itu yang mengandung gula atau kalori 

tinggi cenderung akan mempengaruhi individu tumbuh menjadi seorang 

yang gemuk. Demikian pula, kurangnya aktivitas fisik pada diri individu, 

yang ditandai sikap yang pasif (misalnya, menganggur, banyak tidur, banyak 

nonton televisi, kurang olahraga) maka hal ini akan membuat individu 

menjadi seorang berbadan gemuk, kondisi emosi yang tidak stabil, misalnya 

individu mengalami kegagalan dalam studi, kematian orang yang dicintai, 

putus hubungan dengan pacar, perasaan sedih, stress, kecewa, tidak dapat 

tidur, cemas atau khawatir, dan sebagainya.  

Untuk mengatasi kondisi tersebut remaja melakukan pelarian dengan 

mengkonsumsi makanan berkalori atau berkolesterol tinggi, sehingga dapat 

mengakibatkan kegemukan ( Agus Dariyo, 2004). Dengan kondisi tubuh 

gemuk, ada sebagian remaja merasa cuek. Namun ada juga remaja yang 

berusaha menurunkan kegemukan. Cara yang dilakukan dengan mengubah 

pola makan ataupun dengan obat penurun lemak. Obat-obat tersebut 

bermunculan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Biasanya 

dijual dalam berbagai kemasan dan bentuk mulai dari bentuk krim, tablet, 

liquid. Kemunculan berbagai obat penurun lemak ini disebabkan banyaknya 

konsumen yang tertarik membelinya, terutama bagi individu yang 

mengalami kegemukan.  
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Dimungkinkan terkadang kegemukan menimbulkan ketakutan, 

kecemasan selain berbahaya bagi kesehatan juga dapat membuat seseorang 

tidak menarik dari segi fisik. Selain itu ikon wanita kurus dan berkulit putih 

yang ditampilkan oleh media mengakibatkan remaja putri cenderung 

membandingkan dirinya dengan wanita yang ada pada media tersebut dan 

seringkali membuat remaja putri tersebut merasa tidak puas dengan 

tubuhnya.  (Tiurma Yustisi Sari, 2009). 

Media massa secara terus-menerus memunculkan figur-figur yang 

ideal yang diharapkannya, termasuk remaja putri di Indonesia. Tayangan-

tayangan di televisi, seperti iklan dan sinetron yang sebagian besar 

menunjukkan bahwa wanita cantik adalah wanita yang langsing, berkulit 

putih bersih, serta berambut lurus dan hitam akan mempengaruhi penilaian 

remaja putri di Indonesia terhadap tubuhnya. (Tiurma Yustisi Sari, 2009) 

Center of Disease Control menyebutkan bahwa Amerika, data pada kurun 

waktu 2011-2014 usia remaja diatas 20 tahun, memiliki prevalensi obesitas 

lebih tinggi perempuan 38,3 % daripada laki-laki 34,3%.  

Di Indonesia Direktorat Bina Gizi Masyarakat 5 Departemen 

Kesehatan pada tahun 2010 sebesar 21,7% penduduk di atas usia 18 tahun 

mengalami obesitas. Prevalensi obesitas lebih banyak dialami perempuan 

sekitar 26,9% sedangkan laki-laki memiliki prevalensi 16,3%. Sementara 

untuk prevalensi kurus sebesar 12,6% dan prevalensi normal sebesar 65,8%. 

Obesitas menurut klinis adalah suatu kondisi tubuh abnormal dimana 

terdapat penumpukan lemak pada jaringan adipose sampai pada taraf 

mengganggu kesehatan. (Soegih, 2002). 
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Sementara obesitas menurut psikologis adalah simpanan energi yang 

berlebihan dalam bentuk lemak yang berdampak buruk pada kesehatan 

Sarafino, 1998 (Ade Rahmawati Siregar, 2006). Obesitas terjadi karena 

adanya akumulasi jaringan lemak di bawah kulit yang berlebihan di seluruh 

tubuh. Jika “tempat” yang tersedia di bawah kulit sudah penuh dengan lemak, 

tidak menutup kemungkinan lemak itu juga dapat menempati berbagai organ 

lainnya seperti jantung dan ginjal sehingga beresiko terhadap penyakit 

kardiovaskuler, tekanan tinggi dan lain-lain (Soegih, 2002). 

Selain berdampak buruk bagi kesehatan, kegemukan juga 

berpengaruh terhadap kesehatan mental. Menurut penelitian Schacter 

(Sarafino, 1998) orang yang mengalami obesitas cenderung lebih sensitif 

dalam berinteraksi dibanding dengan orang yang tidak mengalami obesitas. 

Konsekuensinya seseorang dengan keadaan tersebut cenderung kurang 

percaya diri tampil di depan orang banyak. Sebagian remaja putri di 

lingkungan masyarakat mengalami masalah kegemukan.  

Menurut Conger & Peterson ( Sarafino 1998), pada masa remaja 

biasanya mulai bersibuk diri terhadap penampilan fisik (physical 

appereance) dan ingin mengubah penampilan mereka dengan memberikan 

perhatian yang lebih terhadap masalah-masalah kulit, ingin memiliki tubuh 

yang ideal, ingin lebih tinggi atau pendek dan tentu saja memiliki berat badan 

ideal, keinginan ini disebabkan karena remaja sering merasa tidak puas 

terhadap penampilan dirinya.  
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Tuntutan lingkungan seringkali mendorong remaja untuk berjuang 

keras menjadi apa yang diharapkan oleh lingkungan dan bila berhasil mereka 

akan menikmati masa remaja yang indah dan hanya sedikit mengalami 

masalah serta konflik . Dalam penelitian yang dilakukan Peterson, dkk. 

(Papalia Olds dan Feldman, 1998) bahwa gejala-gejala depresi banyak 

ditemukan remaja wanita (antara 15-40 persen) daripada remaja laki-laki (10 

- 35 persen).  

Alasannya ialah biasanya remaja wanita kurang dapat bersikap asertif 

yaitu kurang mampu mengungkapkan perasaan ketika menghadapi 

permasalahan. Menurut  Agua Dariyo (2004) Remaja dengan kondisi fisik 

yang sudah terbentuk memunculkan aneka ragam dalam menyikapi. Ada 

remaja yang bersikap biasa saja dengan bentuk tubuh, ada pula yang sangat 

begitu sensitif. Kondisi fisik yang dimaksud meliputi tinggi badan, berat 

badan, bentuk badan, dan kondisi organ seksual.  

Dalam perkembangan dampaknya pada diri remaja menurut F. J. 

Monks (1999), menimbulkan ketegangan dan kecemasan karena perubahan 

tersebut sering menimbulkan kesulitan bagi remaja untuk melakukan 

penyesuaian dengan lingkungannya yaitu teman sebaya, orangtua, dan 

saudara sekandungnya. Agar dapat tampil semenarik mungkin, maka remaja 

mengupayakan supaya tubuhnya ramping dan menghindari kegemukan.  

Remaja seringkali berpendapat bahwa seorang wanita yang memikat 

tidak hanya memiliki tubuh yang langsing dengan berat badan yang 

proporsional. Mereka memilih pendapat seperti itu karena banyak contoh 
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seperti artis, bintang iklan, model, penyanyi dan banyak lagi wanita yang 

menjadi idola mereka memilih badan kurus dan tinggi semampai. Sebaliknya 

wanita yang berbadan subur atau gemuk jarang diidolakan karena dianggap 

kurang menarik dan kurang lincah untuk dapat melakukan berbagai aktivitas 

yang sangat identik dengan dunia remaja.  

Namun, kadang-kadang remaja putri sendiri tidak mengetahui secara 

pasti mengenai sebenarnya bagaimana ukuran berat badan ideal . Hal ini lebih 

sering didorong oleh persepsi mereka sendiri bahwa bentuk badan ideal 

adalah badan yang kurus, jangkung dan kaki jenjang. Remaja sering salah 

mempersepsikan mengenai apa yang disebut dengan kata gemuk, sehingga 

meskipun sebenarnya seorang remaja memiliki badan yang tidak begitu 

gemuk. Ia terus-menerus tetap merasa dirinya gemuk. Bahkan ia merasa perlu 

untuk minum obat pelangsing.  

Pengunaan yang tidak tepat guna ataupun secara berlebihan dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan seperti anorexia nervosa, gangguan 

makan (eating disorder), penyakit maag, gangguan keseimbangan gizi (mal-

nutrisi) dan masih banyak lagi. Penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi 

Amerika Serikat menyatakan atlit pesenam lebih cenderung mengalami 

gangguan pola makan. Prevalensi terjadinya bulimia ini adalah 2 dari 10.000 

orang, atau diramalkan mencapai 19% remaja wanita mengalami gangguan 

tersebut (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006).  

Remaja biasanya mulai sibuk memperhatikan penampilan fisiknya 

dan ingin mengubah penampilan mereka dengan memberikan perhatian yang 
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lebih terhadap masalah-masalah kulit, ingin memiliki tubuh yang ideal, ingin 

lebih tinggi dan tentu saja memiliki berat badan yang ideal. Keinginan ini 

disebabkan karena remaja sering merasa tidak puas terhadap penampilan 

dirinya. Kebanyakan remaja memandang bentuk tubuh yang ideal lebih 

membuat mereka berani tampil di depan umum, lebih berani untuk menjalin 

interaksi dengan orang lain, dibandingkan dengan bentuk tubuh yang kurang 

ideal.  

Ketidakpuasan ini akhirnya membuat remaja merasa tidak percaya 

diri dan menganggap penampilannya sebagai suatu yang menakutkan, Pada 

masa remaja, mereka mulai lebih sadar akan dirinya dibandingkan pada saat 

masa anak–anak. Remaja akan lebih sadar diri dan memberikan perhatian 

yang lebih pada citra tubuhnya dan perhatian terhadap citra tubuh tersebut 

akan lebih terlihat besar pada remaja putri.    

Tingkat kekhawatiran yang paling tinggi terhadap bentuk tubuh 

kebanyakan terjadi pada remaja putri, masalah bentuk tubuh adalah hal yang 

sangat ditakuti karena dianggap sesuatu hal yang sangat penting bagi dirinya 

, sesuai dengan presepsi budaya tentang perempuan ideal di mata masyarakat 

dengan tubuh seperti bintang film atau gadis- gadis yang menghias majalah. 

Remaja putri menganggap bahwa memiliki tubuh yang ideal dapat lebih 

unggul dan menjadi pusat perhatian diantara teman-temannya dan menjadi 

individual yang percaya diri. 

Proses penerima diri tersebut tentunya bukan pekerjaan mudah dan 

cepat, sebaliknya memerlukan tahapan-tahapan yang berat dan panjang serta 
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relatif lama. Ibarat sebuah rapat, dimana di dalamnya terjadi perdebatan 

untuk  menuju kata mufakat atau sepakat atau menerima. Perdebatan tersebut 

tentu   tidak selalu berjalan lancar, terkadang memerlukan penundaan 

sehingga  memakan waktu berhari-hari. Sama halnya dengan seseorang yang 

terlahir dengan obesitas.  

Menerima diri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Proses 

menerima diri perlu didasari dengan pengetahuan yang mendalam tentang 

diri. Seseorang sebelum menerima sesuatu biasanya mencoba ingin 

mengetahui hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang hendak diterimanya. 

Setelah mengetahui   barulah seseorang mau menerimanya. Sama halnya 

dengan menerima diri, keberhasilan menerima diri diawali dengan 

mengetahui dan mengenal secara baik, barulah kemudian dapat menghargai 

diri selanjutnya penerimaan diri menjadi lebih mudah.  

Chaplin (2004) berpendapat bahwa penerimaan diri adalah sikap 

yang  merupakan  rasa puas pada kualitas dan bakat, serta pengakuan akan  

keterbatasan diri.  Pengakuan akan keterbatasan diri ini tidak diikuti dengan  

perasaan malu ataupun bersalah.  Individu ini akan menerima kodrat mereka 

apa adanya.  

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa penerimaan diri merupakan  

kemampuan menerima segala hal yang ada pada diri sendiri baik kekurangan  

maupun kelebihan yang dimiliki, sehingga apabila terjadi peristiwa yang 

kurang menyenangkan maka individu tersebut akan mampu berpikir logis 

tentang baik buruknya masalah yang terjadi tanpa menimbulkan perasaan, 

permusuhan, perasaan rendah diri, malu, dan rasa tidak aman.   
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Dari berbagai pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

penerimaan diri dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan diri adalah sejauhmana seseorang dapat menerima dirinya 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk keberlangsungan 

hidupnya, dan atribut pribadi lainnya, sehingga individu mampu 

membandingkan antara dirinya yang ideal dengan yang riil, mampu bersikap 

baik dan berani mengungkapkan diri kepada lingkungan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan-

permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikiut: bagaimana 

gambaran penerimaan diri remaja putri yang mengalami obesitas. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik remaja, 

penerimaan diri, dan faktor penyebab obesitas pada remaja putri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 

Menjadi salah satu tambahan wawasan tentang kasus obesitas yang 

banyak dialami oleh remaja putri, agar tidak lagi memandang sebelah mata 

tentang remaja yang mengalami obesitas. Remaja putri yang mengalami 

obesitas juga mampu untuk melakukan segala dengan niat yang kuat tak 

ubahnya dengan remaja putri yang langsing. Yang membedakan hanya 

ukuran tubuhnya saja. 

 



11 
 

 
 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai gambaran 

penerimaan diri remaja putri obesitas, serta bagaiamana hubungan sosial 

mereka dengan orang disekitar mereka, dan interaksi mereka dengan 

keluarga dan teman-teman mereka. Hal ini dibutuhkan untuk 

mengembangkan gambaaran penerimaan diri yang positif dan motivasi 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi peneliti, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Subjek I 

Subjek bersikap baik dan sopan, banyak tersenyum dan dapat menjawab 

semua pertanyaan dengan jelas. Ramah dan banyak ternsenyum kepada 

interviewer. Antara ke tiga subjek, penerimaan diri antara subjek I, II, III 

berbeda-beda. Penerimaan diri subjek I tinggi di bandingkan dengan subjek 

II.  

2. Subjek II 

Pada saat wawancara subjek ceria, banyak senyum, ramah, tenang, dan 

mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan jelas dan tegas. 

Antara ke tiga subjek penerimaan diri subjek II adalah sedang dibandingkan 

dengan subjek I dan III. 

3. Subjek III 

Subjek orang yang sangat ramah dilihat pada saat wawancara banyak 

bercanda, tertawa, ramah, dan bersikap sangat santai. Subjek dapat menjawab 

semua pertanyaan meskipun banyak tertawa. Antara ke tiga subjek 

penerimaan diri subjek III adalah tinggi dibandingkan dengan   subjek II. 
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Peneliti menyimpulkan dengan kategori rendah, sedang dan tinggi 

karena dilihat dari aspek penerimaan diri subjek dan karakteristik penerimaan 

diri subjek. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Subjek Penelitian 

Harus belajar untuk mengetahui obesitas lebih dalam, memahaami 

akibat dari berat badan yang berlebih, dan penulis berharap subjek mampu 

menurunkan beran badan dan menjaga pola makan. Penerimaan diri yang 

positif mampu memberikan efek yang baik, agar mau tetap bersosialisasi dan 

menerima diri apa adanya. 

2. Bagi Orang Tua 

Sebagai orang terdekat supaya orang tua memberi pengertian dan 

membantu memberikan cara untuk mengatasi permasalahan pada anak-

anaknya. Mendukung anak untuk melakukan diet serta mengawasi pola 

makan anak, agar tetap sehat. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Supaya peneliti selanjutnya bisa menyempurnakan mengingat masih 

kurangnya dan keterbatasan dalam penelitian, dan mempertimbangkan 

variable-variabel lainnya yang berhubungan dengan penerimaan diri remaja.  
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