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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa awal adalah masa di mana seseorang dapat dikatakan sebagai 

masa memperoleh pasangan hidup, terutama bagi seorang perempuan. Hal ini 

sesuai dengan teori Hurlock bahwa tugas masa perkembangan pada dewasa awal 

adalah mulai bekerja, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama 

dengan suami atau istri, membina suatu keluarga. Lebih lanjut Hurlock (1997) 

menyatakan konsekuensi yang serius dari kegagalan menguasai tugas-tugas 

tersebut adalah individu akan menjadi tidak adekuat dalam penguasaan tugas-

tugas perkembangan berikutnya. Hal ini menyebabkan  individu tertinggal  dari 

teman sebayanya dan keadaan ini akan menambah perasaan tidak adekuat mereka. 

Oleh karena itu untuk mengejar ketinggalan atau menyamakan kedudukan dengan 

teman sebayanya mereka harus dapat menguasai tugas-tugas yang tepat bagi tahap 

perkembangan berikutnya dan pada saat yang sama mereka harus menguasai tugas 

yang tepat untuk tingkat usia yang baru saja ia lewati. Namun jika hal ini tidak 

dapat  ditangani secara tepat maka akan menimbulkan kecemasan bagi individu 

tersebut.   

Chaplin (2001) berpendapat bahwa kecemasan akan menyertai di setiap 

kehidupan manusia terutama bila dihadapkan pada hal-hal yang baru maupun 

adanya sebuah konflik. Sebenarnya kecemasan merupakan suatu kondisi yang 

dialami oleh hampir semua orang, hanya tarafnya saja yang berbeda-beda. 
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Kecemasan merupakan perasaan takut dan keprihatinan mengenai masa-masa 

yang akan datang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut. 

Rosyidi dan Muchlas (1994) mengemukakan secara umum respon 

kecemasan dapat dilihat melalui respon psikologis dan fisiologis. Beberapa respon 

psikologis kecemasan ditunjukkan melalui rasa tegang, gelisah, mudah 

tersinggung, merasa tidak nyaman, konsentrasi menurun. Sedangkan menurut 

Weiten (1997) respon fisiologis antara lain ditandai dengan keringat dingin, 

tekanan darah meningkat, jantung berdebar-debar. 

Salah satunya konflik yang dialami perempuan yaitu Nina yang berumur 

26 tahun, dalam usia 26 tahun Nina belum memperoleh pasangan hidup, Nina 

merasa takut bila dikatakan perawan tua karena menurut pendapat orang 

perempuan yang berumur 25 tahun ke atas dan belum memperoleh pasangan bisa 

dikatakan perawan tua (http://www.kecemasanmemperolehpasangan.com). 

Kecemasan dalam memperoleh pasangan hidup merupakan perwujudan 

dari berbagai perasaan baik secara fisik maupun psikis, seperti perasaan takut, 

khawatir, gelisah, tegang dan kurang percaya diri yang disebabkan belum 

mendapat pasangan hidup (Pangesti, 2002). Menurut survey yang dilakukan surat 

kabar Yomiuri di Jepang menunjukkan bahwa semakin tua manusia semakin 

sedikit yang mengatakan bahagia hidup melajang, mereka menyadari bahwa 

semakin tua semakin sepi hidup tanpa pasangan (Larasati, 2007). 

Kaum perempuan menyadari bahwa salah satu bentuk tampilan fisik yang 

menarik adalah dengan memiliki bentuk tubuh dan berat badan ideal, terutama 

pada masa-masa memperoleh pasangan yaitu masa dewasa awal, karena tubuh 
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ideal adalah dambaan bagi setiap wanita remaja dan dewasa, tubuh yang gemuk 

bukan lagi sebagai tanda kemakmuran atau kebahagiaan, tetapi kegemukan sudah 

menjadi masalah yang besar bagi individu salah satunya adalah  sulitnya 

mendapat pasangan hidup. Jackson dkk (Asri dan Setiasih, 2004) mengemukakan 

bahwa wanita cenderung memperhatikan tampilan fisik secara keseluruhan, hal ini 

dilakukan dengan tujuan selain dari kesehatan juga agar mendapat menarik 

perhatian lawan jenis yang akan dipilih sebagai pasangan hidup.  

Obesitas menurut Mu’tadin (2006) dan Purwati (2001) adalah keadaan 

dimana seseorang memiliki berat badan berlebih dibanding berat badan idealnya 

dan kegemukan mengakibatkan suatu keadaan yang mengganggu baik dari segi 

fisik maupun psikologis. Dari segi fisik, kegemukan mengakibatkan individu 

seringkali merasa terganggu pergerakannya, tidak nyaman dan leluasa dalam 

melakukan pergerakan sedangkan dari psikologis kegemukan mengakibatkan 

individu akan merasa tidak percaya diri dengan tampilannya yang kurang 

sempurna dan merasa dirinya tidak bisa menarik perhatian lawan jenis. Hal ini 

didukung hasil penelitian dari Wacholtz dalam (http://www.kadnet.info)  

menunjukkan kelebihan berat badan atau obesitas mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap dari individu misalnya mudah terjangkit penyakit dan 

sulitnya mendapatkan pasangan hidup. 

Pada penelitian Asri dan Setiasih (2004) dapat disimpulkan bahwa 

penurunan berat badan wanita penyandang obesitas berpengaruh, baik pada segi 

biologis maupun psikologis. Dari segi biologis penurunan berat badan dapat 

mengakibatkan wanita penyandang obesitas merasa lebih lincah dalam bergerak 
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dan mengurangi kecenderungan datangnya penyakit. Secara psikologis penurunan 

berat badan menimbulkan kepuasan bagi wanita penyandang obesitas, sehingga 

terjadi penurunan pada rasa tidak puas terhadap tubuhnya. 

Menurut Saeni (2006) seorang yang gemuk biasanya cenderung tertutup, 

mudah depresi dan merasa cemas karena manusia sebagai makhluk sosial selalu 

mencari orang lain, individu membutuhkan kontak dengan individu lain, ingin 

dicintai dan mencintai, dan dapat menarik lawan jenis dengan berpendapat punya 

berat badan ideal, namun keinginannya untuk dapat menarik lawan jenis tidaklah 

mudah karena dia mengalami obesitas, sehingga dia mengalami kecemasan. 

Berdasarkan teori di atas dapat ditengarai obesitas atau kelebihan berat badan 

berhubungan dengan kecemasan memperoleh pasangan hidup pada perempuan 

masa dewasa awal.  

Mengacu dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah 

adalah: apakah ada hubungan antara obesitas dengan kecemasan memperoleh 

pasangan  hidup pada perempuan dewasa awal?. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: “Hubungan 

antara Obesitas dengan Kecemasan Memperoleh Pasangan Hidup pada 

Perempuan Dewasa Awal 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui hubungan antara obesitas dengan kecemasan memperoleh 

pasangan hidup pada perempuan dewasa awal.  
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2. Mengetahui pengaruh obesitas terhadap kecemasan memperoleh pasangan 

hidup pada perempuan dewasa awal. 

3. Mengetahui tingkat obesitas pada perempuan dewasa awal. 

4.  Mengetahui tingkat kecemasan memperoleh pasangan hidup pada perempuan 

dewasa awal.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Diharapkan agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat 

bagi : 

1. Subjek penelitian khususnya perempuan dewasa awal yang mengalami 

obesitas. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

berkaitan dengan obesitas dan kecemasan memperoleh pasangan hidup 

khususnya pada perempuan dewasa awal dengan memaksimalkan potensi-

potensi yang ada dalam diri sendiri. 

2. Peneliti selanjutnya. 

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang psikologi klinis dan 

psikologi sosial yaitu keterkaitan antara obesitas dengan kecemasan 

memperoleh pasangan hidup pada perempuan dewasa awal. 
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