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Stevia Malini – 190110080090, Studi Kasus mengenai Psychological Well-Being

(PWB) pada Perempuan yang Mengalami Obesitas

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berasal dari sterotipe negatif yang

mengelilingi perempuan obesitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih jauh mengenai PWB pada perempuan obesitas

tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yang memodifikasi kuesioner PWB

dan pertanyaan wawancara. Teori utama yang digunakan adalah teori PWB dari

pendekatan eudaimonik oleh Carol D. Ryff (1989). Teori Ryff ini memiliki enam

dimensi dengan konsep yang melatarbelakanginya. Enam dimensi tersebut adalah

autonomy, self-acceptance, personal growth, purpose in life, positive relation with

others,dan environmental mastery.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua perempuan obesitas yang

menjadi responden dan berusia 23 tahun ini memiliki skor PWB yang tinggi, dengan

obesitas mempengaruhi dimensi self-acceptance dan positive relation with others

pada satu responden, dan autonomy serta personal growth pada responden lain.

pengalaman hidup mereka yang dievaluasi melalui pemusatan psikologis memiliki

perbedaan; satu responden menganggap bahwa hal-hal yang tidak berkaitan langsung

dengan dirinya berada pada komponen perifer sehingga tidak terlalu mempengaruhi

PWB-nya, sedangkan pada responden lain pengalaman hidup yang berkaitan dengan

keluarganya masuk pada komponen inti sehingga mempengaruhi PWB miliknya.
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Stevia Malini – 190110080090, Case study of Psychological Well-Being (PWB) in

Obese Women

This research stemmed from a negative stereotype surrounding obese women.

The purpose of this study is to have better understanding about PWB of these women.

The main theory used in this research is PWB by Ryff (1989).

The results of this study showed two respondents had high scores in PWB

with their obesity influencing in different dimensions. Their life experiences

evaluated by psychological centrality varied; one respondent view things that isn’t

directly related to her are in peripheral component and won’t affect much to her

PWB. While the other views things that related to her family are in her core

component which will affect her PWB.
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