
RESTRUKTURISASI KOGNITIF UNTUK MENGATASI 
KETIDAKPERCAYAAN DIRI PADA PENDERITA OBESITAS  

 

 

Oleh: INDRI TIARA SARI CHAYATI ( 03810010 )  
Psychology 
Dibuat: 2008-07-16 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: obesitas dan ketidakpercayaan diri, restrukturisasi kognitif 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasa percaya diri seseorang adalah 

penampilan fisik. Dalam hal ini, obesitas merupakan kelebihan berat badan akibat dari gangguan 

makan berlebihan yang mengakibatkan bentuk tubuh yang tidak proporsional. Penderita obesitas 

dalam fikirannya ia merasa ada yang salah dengan keadaan dirinya sehingga menyebabkan 

timbulnya pikiran-pikiran yang irasional dan negatif tentang dirinya sendiri yang menyebabkan 

ia merasa tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri, dan merasa tidak percaya diri 

jika berada di depan umum akibat obesitas yang dialaminya sehingga perlu adanya pendekatan 

(intervensi) yang dilakukan bagi penderita obesitas untuk mengubah pola pikirnya yang salah 

dan negatif agar menjadi pikiran-pikiran yang positif dan rasional. Dalam hal ini tujuan 

penelitian ini adalah untuk melihat apakah teknik restrukturisasi kognitif dapat mengatasi 

ketidakpercayaan diri pada penderita obesitas. 

 

Penelitian ini adalah single case experimental design. Subyek dalam penelitian ini adalah wanita 

penderita obesitas sebanyak 2 orang. Teknik yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah 

teknik restrukturisasi kognitif yang dilengkapi dengan teknik exposure untuk mengurangi tingkat 

ketidakpercayaan diri subyek dengan mengubah pola pemikiran yang negatif/irasional menjadi 

lebih positif dan rasional. 

 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, tampak bahwa kedua subyek menunjukkan penurunan 

tingkat ketidakpercayaan diri dan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini terjadi 

karena adanya perubahan mengenai pemikirannya yang negatif menjadi pemikiran yang lebih 

positif /rasional tentang obesitas yang dialaminya, sehingga kedua subyek lebih merasa percaya 

diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tenik 

restrukturisasi kognitif dapat digunakan sebagai alternatif terapi penanganan pada penderita 

obesitas yang mengalami ketidakpercayaan diri. 

 

One of factor that ruling high and low of confident is physically appearance. In this case, obesity 

is having more weight that makes un-proposional body. Obesity person in his mind, do anything 

wrong that makes irrational and negative thinking about his self. Obesity person have no 

confident to join with peoples. It need intervention from other to change his negative thinking 

become positive and rational thinking. The research’s aim is to know the cognitive restructuring 

can handle the unconfident of obesity person. 

 

This research is single case experimental design. The research subject are 2 women with obesity. 

Using cognitive restructuring technique, completed with exposure to lower the unconfident level 

to subject become have more positive and rational thinking. 

 



From the research shows that both subject have lower their unconfident and good condition than 

before. Its because of changing the negative thinking become positive thinking to his obesity. So, 

the subject felt more confident with his ability. The research result show that cognitive 

restructuring technique is an alternative way to obesity person that have confident disorder. 

 


