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Dari semula.......
Tlah Kau tetapkan
Hidupku dalam tanganmu dalam rencanamu Tuhan
Rencana indah.......
Tlah Kau siapkan
Bagi masa depanku yang penuh harapan
Semua baik, semua baik
Apa yang tlah kau perbuat di dalam hidupku
Semua baik, sungguh teramat baik
Kau jadikan hidupku berarti
(Franky)
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ABSTRAK
PERSEPSI WANITA DEWASA DINI
PENGGUNA PRODUK SKIN CARE TENTANG KECANTIKAN
Dian Tirta Prahmadhani
019114109
Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah persepsi wanita dewasa dini
pengguna produk skin care tentang kecantikan, karena adanya permasalahan yang
banyak dialami oleh wanita dalam hal kecantikan. Pada umumnya, permasalahan
itu muncul disebabkan karena wanita merasa dirinya tidak cantik. Banyak wanita
menilai sosok wanita yang cantik tentunya memiliki tubuh yang ideal seperti para
model di televisi. Sehingga untuk dapat dikatakan cantik, banyak wanita
melakukan berbagai macam cara untuk dapat dikatakan cantik seperti kriteria
yang banyak berkembang dan diminati oleh masyarakat. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode survei untuk pengambilan data dan metode analisis
deskriptif sebagai analisis data. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 27
November 2006 sampai tanggal 2 Desember 2006. Subyek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 60 orang wanita dewasa dini yang dipilih berdasarkan
purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kecantikan fisik hal-hal yang paling
dianggap penting dalam kecantikan adalah alis mata, warna bibir, pantat, tubuh
yang langsing dan tekstur kulit yang halus. Pada bagian non fisik, hal yang
dianggap paling penting dalam kecantikan adalah memiliki tanggung jawab,
berpikiran maju, suka menolong, memiliki sopan santun, berjiwa besar dan
mematuhi norma dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa kecantikan yang
sesungguhnya adalah perpaduan antara kecantikan fisik dan kecantikan dari dalam
yang menghasilkan total beauty dan sesuai dengan stereotype yang berlaku kini.

vii

Abstract

ABSTRACT
THE PERCEPTION OF EARLY ADULT WOMEN
WHO USE SKIN CARE PRODUCTS ABOUT BEAUTY
Dian Tirta Prahmadhani
019114109
The Faculty of Psychology
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

The writer was interested in doing a research on the perception of early adult
women who use skin care products because there are a lot of problems that
women face about beauty. Generally, the problems appear because most women
feel that they are not beautiful. Most women think that a beautiful woman is the
one with ideal body like that of models on television. In order to be considered
beautiful, women make a lot of effort to fullfil the public criterias about beauty.
The writer used the survey method to gather the data and descriptive method to
analyze the data. The data gathering was conducted from 27 November 2006 until
2 December 2006. There were sixty respondents who where chosen by purposive
sampling method.
The research showed that there were two aspects about beauty. One was physical
beauty and the other is inner beauty. The finding showed that the most important
factors in physical beauty were eyebrows, lip colour, bottom, slim body and soft
skin. Most subjects thought that being responsible, open-minded, helpful, polite,
big-hearted and loyal to the laws were the most important factors in inner beauty.
The research showed that the total beauty is the combination of physical beauty
and inner beauty, that conforms to the stereotype of the present times.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan berkembangnya jaman yang semakin pesat, masyarakat
juga dituntut untuk lebih modern. Salah satu tuntutan modern tersebut adalah
penampilan fisik, dimana penampilan fisik dapat digunakan sebagai modal untuk
bersosialisasi dengan masyarakat umum. Pada wanita khususnya, kecantikan
merupakan

salah

satu

faktor

yang

cukup

penting

dalam

menunjang

penampilannya. Banyak wanita dibuat merasa tidak nyaman dengan tubuhnya dan
mereka akan berusaha mencari penyelesaiannya dengan melakukan perawatanperawatan. Dalam melakukan perawatan tersebut mereka banyak menggunakan
produk kecantikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan suatu penampilan fisik
yang sempurna.
Berbagai macam cara yang dilakukan untuk merawat tubuh hanya
mengacu pada satu pandangan yaitu cantik, karena wanita cantik dinilai lebih
menarik daripada yang biasa-biasa saja. Pengertian tentang kecantikan dari waktu
ke waktu mengalami pergeseran. Pengertian cantik pada jaman sebelumnya
memiliki perbedaan dengan pengertian cantik pada jaman sekarang ini. Cantik
atau kecantikan selalu menimbulkan debat dan tidak jarang direduksi menjadi
persoalan politik atau budaya (Pambudy,2005).
Iklan dan media menampilkan wanita berkulit putih, berambut hitam dan lurus,
serta bertubuh langsing sebagai sosok yang dapat dikatakan cantik.
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Sekalipun pada saat yang sama media juga menampilkan wanita bertubuh
subur, berkulit sawo matang sebagai bintang.
Penggunaan model-model iklan yang selalu menonjolkan penampilan fisik
yang dipandang ideal menyebabkan banyak wanita merasa tidak puas dengan
kondisi fisik pada dirinya. Sebuah survei pernah dilakukan di 11 Negara Asia dan
sembilan Negara Eropa serta Amerika utara dan selatan dengan total jumlah
responden lebih dari 5.000 wanita untuk melihat hubungan antara kepuasan hidup
dan perasaan diri cantik. Di Asia, hanya tiga persen wanita Thailand, Jepang,
Korea, Taiwan, China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura yang berani
mengatakan dirinya cantik. Di Eropa serta Amerika, jumlahnya hanya dua persen
(Pambudy,2005).
Dari survei di muka tampak permasalahan yang banyak dialami wanita
pada umumnya adalah merasa dirinya tidak cantik, tidak menarik dan berkaitan
dengan hal-hal fisik lainnya. Kebanyakan wanita menilai sosok tubuh yang ideal
adalah tubuh seperti bintang iklan atau model-model di televisi. Hal semacam ini
menyebabkan situasi dilema bagi para wanita yang seringkali memilih untuk tidak
memahami tubuh mereka sendiri dan merasa lebih untuk mengikuti penilaian
yang diberikan oleh masyarakat.
Ketidakpuasan akan penampilan fisik telah mendorong para wanita untuk
melakukan apapun demi mendapatkan penampilan fisik yang dianggap menarik.
Sekarang ini di berbagai daerah, banyak terdapat pusat-pusat perawatan tubuh
yang menjanjikan untuk mendapatkan penampilan yang menarik. Pusat perawatan
tubuh seperti London Beauty Center (LBC) dan Natasha Skin Care telah menjadi
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bisnis yang cukup besar di berbagai daerah. Berbagai perawatan tubuh menjadi
lebih detil, mulai dari perawatan rambut, alis mata, bulu mata, hidung, bibir,
mulut, kulit kuku, lengan, perut, buah dada, pinggul, betis, kaki, dan masih
banyak bagian tubuh lainnya demi mendapatkan penampilan tubuh yang menarik.
Selain perawatan tubuh, disediakan juga penawaran untuk pembentukan tubuh,
seperti menghilangkan lemak, menurunkan berat badan, melangsingkan tubuh,
memperindah bentuk tubuh dan pinggul, menghilangkan fleks atau noda hitam di
kulit. Semua itu ditawarkan kepada masyarakat agar masyarakat yang ingin
memperbaiki penampilan fisiknya dapat mengunjungi tempat-tempat tersebut.
Peneliti merasa tertarik dengan fenomena yang terdapat di masyarakat,
khususnya para wanita. Kebanyakan mereka menginginkan memiliki penampilan
fisik yang menarik dalam hal penampilan wajah, bentuk tubuh dan kulit. Untuk
memperbaiki penampilan wajah digunakan totok wajah, susuk, bedah plastic dan
sebagainya. Untuk memperbaiki bentuk tubuh banyak dilakukan sedot lemak,
pembakaran lemak dengan sinar inframerah dan sebagainya. Sedangkan untuk
kulit diperbaiki dengan menggunakan berbagai produk perawatan kulit atau skin
care. Dari ketiga produk perbaikan wajah, perbaikan tubuh dan perawatan kulit
yang paling banyak digunakan adalah produk perawatan kulit atau skin care. Skin
care merupakan suatu produk kecantikan yang berguna untuk merawat kulit.
Produk skin care banyak digunakan oleh para wanita untuk merawat kulitnya
dengan tujuan untuk menjadikan penampilan fisiknya lebih menarik. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan Sianipar (1999), bahwa untuk menjadikan
penampilan fisik wanita lebih menarik dapat menggunakan produk skin care.
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Banyak wanita yang merasa dirinya tidak cantik sehingga mereka merasa kurang
percaya diri. Ada anggapan bahwa wanita cantik adalah wanita yang memiliki
kulit mulus dan putih. Dengan adanya anggapan seperti itu banyak wanita
berusaha untuk memenuhi standar cantik yang sedang berkembang di masyarakat.
Fenomena trend kecantikan yang ada di masyarakat menyebabkan munculnya
suatu pandangan tentang kecantikan yang dijadikan sebagai standar seorang
wanita dapat dikatakan cantik. Maka banyak wanita berusaha untuk menjadikan
penampilan fisiknya sesuai dengan standar yang berlaku pada masa tersebut agar
dapat dikatakan cantik. Salah satunya dengan produk skin care. Namun dalam
memilih produk skin care tetap harus selektif dan memilih produk skin care yang
cocok dengan kulit. Produk skin care sangat banyak macamnya, baik dari body
lotion, lulur, pelembab kulit, tabir surya, dan berbagai macam lainnya semuanya
bertujuan untuk menjadikan penampilan fisik dari pemakainya menjadi lebih
menarik. Pada penelitian ini pengguna produk skin care digunakan sebagai salah
satu kriteria dalam subyek penelitian karena produk skin care banyak digunakan
oleh para wanita guna merawat dan mempercantik penampilan fisiknya.
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah wanita dewasa dini. Hal ini
dikarenakan bahwa pada masa dewasa dini mereka memulai tahap-tahap
kehidupan yang baru. Selain itu pada usia dewasa dini mereka lebih stabil bila
dibandingkan remaja. Pada masa dewasa dini, para wanita biasanya membutuhkan
penyesuaian diri yang baik terhadap kehidupannya, terutama penyesuaian diri
yang berkaitan dengan penampilan fisik yang menarik. Penampilan fisik juga
berperan penting dalam hubungan sosial. Mereka yang menarik biasanya
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diperlakukan lebih baik daripada yang kurang menarik. Lingkungan memang
seringkali menilai seseorang berdasarkan penampilan fisiknya, seperti bentuk
badan, raut wajah, jenis rambut dan lain-lain. Apabila seseorang tersebut menarik
maka biasanya dia diperlakukan secara lebih baik atau lebih dihormati. Sebaliknya
bila seseorang mempunyai penampilan fisik yang kurang menarik maka dia akan
diperlakukan biasa-biasa saja bahkan cenderung diperlakukan secara kurang
simpatik (Hurlock,1999). Maka dari itu banyak wanita berusaha dan berlombalomba melakukan berbagai cara agar dapat terlihat cantik sesuai dengan konsep
cantik yang ada di masyarakat sehingga mereka dapat diterima dengan baik di
lingkungannya. Ketika para wanita berusaha dengan keras untuk membentuk
tubuhnya sesuai dengan standar cantik yang ada di masyarakat, maka akan
muncul suatu persepsi bahwa untuk dapat tampil cantik sesuai dengan standar
yang ada di masyarakat seorang individu harus berusaha dengan keras. Apabila
hasil yang dicapai belum sesuai dengan standar masyarakat maka individu
tersebut belum dapat dikatakan cantik. Alasan seperti ini dapat memunculkan
berbagai macam persepsi terhadap kecantikan, karena ada anggapan kecantikan
sangat susah dimiliki oleh setiap wanita.
Adanya gambaran kecantikan atau standar penampilan fisik yang menarik
dalam masyarakat menyebabkan wanita pada khususnya memperhatikan
perubahan tubuhnya yang berkembang dan membuat wanita menjadi sadar akan
dirinya

termasuk

penampilan

fisiknya. Ketika semua

wanita berusaha

mempercantik fisik mereka, banyak dari mereka tidak memperhatikan kecantikan
dari dalam diri yang dimilikinya. Mereka sibuk menata penampilan fisik mereka
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namun mereka lupa atau bahkan mengabaikan untuk menata inteligensi,
kecantikan hati dan moral mereka. Penampilan fisik memanglah penting, namun
akan lebih lengkap apabila didukung dengan kecantikan dari dalam diri individu.
Dari survey Real Beauty yang telah dilakukan pada sekitar 2000 orang
wanita di Asia termasuk Indonesia yang ikut ambil bagian sebagai responden,
didapatkan hasil bahwa hanya ada 3 persen wanita Asia dan 1 persen wanita
Indonesia yang berani menyatakan bahwa dirinya cantik. Hal ini menunjukkan
bahwa hanya sedikit wanita yang merasa dirinya cantik. Hal ini dikarenakan
mereka melihat suatu kecantikan berdasarkan stereotype yang selalu ditunjukkan
dengan wanita bertubuh ramping, berkulit mulus, berwajah menarik, berleher
jenjang dan sebagainya yang berkaitan dengan kondisi fisik seolah-olah menjadi
persyaratan utama seorang wanita agar berhak menyandang gelar cantik.
Stereotype yang ada selalu ditunjukkan di media massa sehingga banyak wanita
merasa tidak puas terutama dengan keadaan fisiknya. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan terhadap sekitar 500 orang di 5 kota besar di Indonesia; Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan, kebanyakan wanita di 5 kota besar ini
lebih mempertimbangkan faktor batiniah dibandingkan faktor lahiriah untuk
merasa bahwa dirinya cantik. Dari stereotype yang selalu berfokus pada
penampilan fisik memunculkan anggapan bahwa cantik hanya sebatas pada fisik
saja. Stereotype yang ada kurang memunculkan kecantikan dari dalam diri
individu yang sebenarnya juga tak kalah penting dengan penampilan fisik.
Dengan adanya kenyataan dan berbagai masalah yang cukup kompleks
dalam diri perempuan khususnya wanita usia dewasa dini, maka peneliti tertarik
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untuk meneliti persepsi kecantikan pada wanita usia dewasa dini pengguna produk
skin care.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti
bagaimana persepsi wanita dewasa dini pengguna produk skin care tentang
kecantikan.

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi wanita
dewasa dini pengguna produk skin care tentang kecantikan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu psikologi,
khususnya psikologi wanita, psikologi sosial dan psikologi perkembangan.
Sehingga dapat membantu memperluas wawasan tentang pandangan para
kaum wanita terhadap kecantikan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi wanita, memberikan gambaran tentang pandangan para wanita
terhadap kecantikan. Selain itu membantu wanita untuk memiliki wawasan
yang luas tentang kecantikan, tidak hanya sebatas ketertarikan secara fisik
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saja, namun kecantikan memiliki pengertian yang lebih luas lagi, sehingga
dapat menggali kecantikan yang ada dalam dirinya lebih optimal lagi.
Selain itu, secara umum penelitian ini dapat bermanfaat bagi tiap wanita
untuk dapat lebih menerima keadaan dirinya apa adanya dan menilai
dirinya secara positif.
b. Bagi masyarakat, menambah wawasan masyarakat untuk memahami
keadaan para wanita khususnya dalam hal kecantikan, sehingga
masyarakat tidak hanya memandang kecantikan secara sebelah mata saja
namun mengusahakan untuk memberikan motivasi dalam rangka
perkembangan pandangan terhadap kecantikan yang positif. Selanjutnya
masyarakat tidak terlalu memberikan suatu harga mati mengenai konsep
kecantikan pada wanita dewasa dini.

8

Tinjauan Pustaka

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanita Masa Dewasa Dini
Secara kronologis, masa dewasa dini diawali pada usia 18 tahun dan
berakhir pada usia 40 tahun. Santrock (2002) berpendapat bahwa individu
dalam masa dewasa dini termasuk dalam masa transisi, baik secara fisik,
intelektual maupun peran sosial. Masa dewasa merupakan masa peralihan dari
masa remaja memasuki masa tua. Bersamaan dengan memasuki masa dewasa
seorang individu akan mengalami perubahan dalam banyak hal.
Masa ini merupakan suatu periode penyesuaian diri terhadap pola-pola
kehidupan dalam harapan-harapan sosial baru (Hurlock,1999). Seorang
individu usia dewasa dini diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas
perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan antara lain; mulai bekerja,
memilih pasangan, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga,
mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai
warga negara, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Dari semua
tugas perkembangan yang harus dipenuhi dalam masa dewasa dini ini
bertujuan agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari
tugas perkembangan masa dewasa dini, salah satunya adalah mencari
kelompok sosial yang menyenangkan (Hurlock,1999). Dalam mencari
kelompok sosial yang menyenangkan tentunya mereka, ingin dapat diterima
dengan baik dalam kelompok tersebut. Maka untuk dapat diterima dengan
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baik dalam kelompoknya maka individu dewasa dini perlu memiliki sesuatu
yang tentunya dapat diterima oleh kelompoknya tersebut.
Tugas perkembangan yang lainnya adalah mencari pasangan. Pada masa
ini individu dewasa dini, memiliki tugas untuk mencari pasangan yang
nantinya dapat berlanjut pada masa tunangan dan hidup berumah tangga
dengan pasangan. Dalam mencari pasangan seorang individu dewasa dini
tentunya memiliki berbagai macam cara untuk dapat memperoleh pasangan.
Salah satunya dengan cara menarik perhatian dari lawan jenis, sehingga lawan
jenis dari mereka tertarik dengan apa yang dilakukan (Hurlock,1999).
Selain tugas perkembangan, individu dewasa dini juga memiliki
beberapa ciri yang menonjol pada masa dewasa dini. Dalam masa dewasa dini
individu dituntut untuk memiliki tanggung jawab dalam menentukan pola
kehidupannya. Pola kehidupan pada masa dewasa tentunya berbeda dengan
pola kehidupan pada masa remaja. Perubahan pola kehidupan dari masa
remaja ke masa dewasa tentunya menghasilkan sesuatu yang baru bagi tiaptiap wanita dewasa (Hurlock,1999). Hal ini sesuai pendapat Bradbury (1975)
yang menyatakan bahwa sejak usia 20 tahun sampai dengan usia 30 tahunan,
seorang individu akan menemukan diri mereka dalam suatu dunia baru. Dunia
baru yang dalam masa dewasa tentunya berbeda dengan dunia saat remaja.
Ketika memasuki usia dewasa, mereka dituntut untuk dapat bertanggung
jawab pada dirinya sendiri baik dalam hal perilaku maupun penampilan. Baik
dalam hal penampilan maupun berperilaku, seorang wanita dewasa hendaknya
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dapat bersikap sebagai wanita dewasa seperti yang diharapkan oleh
masyarakat.
Ciri lain sebagai individu dewasa dini, perubahan nilai. Mereka harus
mulai membentuk nilai-nilai baru (perubahan nilai) dan menyesuaikan diri
dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam hidupnya. Perubahan dalam
hidup itu, tentunya harus sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat
(Hurlock,1999). Seorang wanita dewasa memiliki pola pemikiran yang
berbeda dengan pola pemikiran pada masa remaja, terutama pola penilaiannya
terhadap sesuatu, dalam hal ini kecantikan. Penyesuaian terhadap perubahanperubahan membutuhkan suatu proses dan keterbukaan pemikiran terhadap
perubahan. Pada masa dewasa ini penilaian terhadap suatu objek, dalam hal
ini kecantikan, menunjukkan kemampuan seseorang yang telah dewasa dalam
mempertimbangkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kecantikan.
Perubahan ini didapatkan berdasarkan proses pengalaman dan hubungan sosial
yang dialami oleh masing-masing individu. Hal ini juga mempengaruhi cara
individu mempersepsikan kecantikan meliputi dua aspek, yaitu kecantikan
fisik dan kecantikan dari dalam diri atau inner beauty.
Usia dewasa dini merupakan suatu langkah awal dalam mengawali
kehidupan menjadi seorang individu dewasa. Hal ini merupakan sesuatu yang
penting untuk perkembangan di masa berikutnya dalam menjalankan perananperanannya sebagai individu dewasa. Masa dewasa dini adalah masa
pengaturan (Hurlock,1999). Pada masa ini individu diharapkan mampu untuk
mulai mengatur dirinya maupun kehidupannya. Dalam mengatur dirinya
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individu dewasa diharapkan dapat menyesuaikan dengan hal-hal yang berlaku
di masyarakat, sehingga individu tersebut tidak kesulitan dalam menjalankan
tugas perkembangannya. Seorang wanita yang sudah memasuki usia dewasa
dini hendaknya dapat mengatur dirinya dan menjalankan perannya sebagai
seorang wanita dengan baik, sesuai dengan harapan dan norma yang ada di
masyarakat.

B. Produk Skin Care
Untuk menjadikan penampilan fisiknya lebih menarik dan cantik sesuai
dengan stereotype yang banyak berkembang di masyarakat, banyak wanita
menggunakan produk-produk kecantikan salah satunya produk skin care.
Yang dimaksud dengan produk skin care adalah kosmetik kecantikan yang
digunakan untuk merawat kulit tubuh baik kulit wajah, tubuh, kaki dan tangan
(Rostamailis,2005). Sebagai individu dewasa dini, banyak wanita dewasa dini
yang ingin nampak cantik dan tentunya terlihat lebih dewasa daripada anak
remaja sesuai dengan harapan sosial dari masyarakat. salah satunya mereka
mulai menggunakan produk skin care untuk menunjang penampilannya.
Mereka menggunakan produk skin care guna menjaga dan merawat
kecantikan fisik mereka. Dengan melakukan perawatan dengan skin care
setiap wanita mengharapkan mendapatkan kecantikan fisik yang menarik dan
terbebas dari masalah yang akan mengganggu kecantikan secara fisik. Skin
care juga berguna untuk merawat dan membersihkan tubuh dari kotoran yang
menempel di tubuh terutama bagian kulit. Dengan menjaga dan merawat
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kebersihan, maka akan membantu dalam mencegah timbulnya masalah pada
penampilan fisik dan dapat membantu para wanita untuk tampil lebih percaya
diri.
Perawatan wajah, tubuh dan kulit merupakan hal yang perlu dilakukan
untuk mempertahankan suatu kecantikan. Selain menjadikan tampil lebih
cantik, perawatan berguna untuk menjaga kesehatan baik wajah tubuh maupun
kulit.
Perawatan wajah banyak dilakukan oleh wanita untuk menjaga agar
dirinya tetap terlihat cantik. Mereka menggunakan produk skin care guna
menjaga dan merawat wajah mereka. Yang dimaksud dengan skin care adalah
kosmetik kecantikan yang digunakan untuk merawat kulit tubuh baik kulit
wajah, tubuh, kaki dan tangan. Dengan melakukan perawatan dengan skin
care setiap wanita mengharapkan mendapatkan wajah yang bersih dan bebas
dari masalah seperti fleks, komedo dan jerawat. Skin care juga berguna untuk
merawat dan membersihkan kulit dari kotoran dan lemak yang menempel
pada kulit terutama pada bagian kulit wajah. Dengan menjaga dan merawat
kebersihan wajah, maka akan membantu dalam mencegah timbulnya komedo
maupun jerawat yang dapat mengurangi kecantikan kulit.
Skin care juga digunakan untuk merawat tubuh supaya tubuh tetap
terlihat sehat dan segar. Aktivitas yang padat, sangat melelahkan bagi tubuh.
Untuk mengembalikan kebugarannya, tubuh memerlukan perawatan yang
dapat membuat tubuh menjadi rileks. Penggunaan produk skin care untuk
mengembalikan kebugaran tubuh sangat diperlukan. Sehingga dengan tubuh
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yang sehat dan bugar maka individu tersebut dapat menjaga keidealan bentuk
tubuhnya dengan baik.
Perawatan terhadap kulit cukup penting, sebab kulit merupakan
pelindung tubuh yang paling luar yang melindungi alat-alat tubuh bagian
dalam. Penggunaan kosmetik skin care, dapat membantu untuk melindungi
kulit dari sengatan sinar matahari langsung yang cukup berbahaya bagi
kesehatan dan kecantikan kulit, terutama kulit wajah. Seperti yang
dikemukakan oleh Hendra (Rostamailis,2005) sengatan matahari langsung
yang mengandung sinar ultra violet dalam jangka panjang dapat menyebabkan
penebalan lapisan tanduk, menimbulkan keriput-keriput dan menambah
pigmentasi. Untuk mencegah dan menghindari pengaruh buruk dari sinar
ultraviolet tersebut maka kulit harus diberi pelindung yang dapat
menghilangkan

efek

sinar

tersebut

dengan

memantulkannya

atau

menyerapnya.
Sekarang ini konsep kecantikan seorang wanita tidak hanya berupa
keindahan wajah dan tubuh yang ideal namun juga memperhatikan masalah
kulit. Kulit yang mulus, bersih serta wajah yang tidak berjerawat merupakan
salah satu bentuk dari konsep kecantikan yang banyak dicari oleh wanita pada
sekarang ini. Mereka berusaha melakukan berbagai macam cara demi
mendapatkan kulit yang cantik seperti konsep yang diingini kebanyakan
wanita.
Perubahan penampilan fisik setelah menggunakan kosmetik skin care
memberikan suatu penilaian tersendiri terhadap tiap-tiap individu dan

14

Tinjauan Pustaka

perubahan tersebut memunculkan suatu penilaian tersendiri terhadap suatu
kecantikan. Penilaian ini tentunya akan berpengaruh terhadap usaha mereka
untuk dapat tampil cantik.

C. Wanita dan Kecantikan
1. Pengertian Kecantikan
Pada umumnya kata cantik itu erat hubungannya dengan pikiran
mengenai wanita. Sedangkan untuk pria pada umumnya disebut dengan kata
tampan. Kata cantik sering diterjemahkan dari kata “beauty”. Sedangkan
orang

yang

ahli

tentang

kecantikan

disebut

dengan

“beautician”

(Rostamailis,2005).
John M. Echolas dan Hasan Shadily (Rostamailis,2005) memberikan arti
tentang kecantikan yang bertolak pada rupa atau wajah yang tampak dari luar
saja. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Salim dan Salim (1991), cantik
merupakan suatu ungkapan untuk keindahan wajah dan biasanya digunakan
untuk wanita. Kecantikan wajah dinilai cukup penting dalam menggambarkan
suatu kecantikan. Wajah dan tubuh yang ideal merupakan aspek untuk
menggambarkan suatu kecantikan secara fisik. Bentuk tubuh yang ideal dan
sesuai dengan trend yang sedang berkembang pada masyarakat pada saat itu
merupakan suatu kriteria seorang individu dikatakan cantik. Selain wajah yang
menarik dan bentuk tubuh yang ideal, kulit juga merupakan suatu bagian
penting

dalam

kecantikan.

Kecantikan
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menyempurnakan suatu kecantikan fisik yang sudah terpancar dari wajah
maupun tubuh seorang individu.
Tambunan (Rostamailis,2005) mendefinisikan kecantikan sebagai
hubungan sempurna antara objek, sikap dan perilaku serta sukacita yang
muncul dari dalamnya. Hal ini sesuai dengan kecantikan yang berarti sebagai
ungkapan daya tarik fisik yang mempesona terhadap indera manusia, terutama
yang berhubungan dengan indera penglihatan, inteligensi dan moral yang baik.
Dengan memiliki inteligensi yang baik, kaya akan pengetahuan, cerdas dan
berwawasan luas, memiliki pikiran yang positif dan maju, akan mengangkat
derajat seorang wanita yang dipandang mengagumkan dan dapat memikat
perhatian orang, dihargai dan tidak mudah untuk dilecehkan. Kebaikan moral
dan budi pekerti sebagai kecantikan dari dalam atau inner beauty jauh lebih
penting daripada kecantikan fisik saja. Kecantikan dari dalam ini tidak dapat
dilihat secara langsung, namun dapat dilihat dari kesopanan, cara berbicara
dan bersikap yang baik dalam bergaul. Hal-hal tersebut merupakan cerminan
dari kepribadian. Dari segi moral, bertingkah laku sesuai dengan norma
masyarakat, berpakaian yang sopan, rapi dan pantas juga mencerminkan
kepribadian dan ketaatan individu tersebut dalam agamanya. Hal ini juga turut
mempelihatkan kecantikan seorang individu dari dalam dirinya (Adillah,2005;
Wahyu,2005).
Adams (Rostamailis,2005) mengartikan kecantikan sebagai sebuah
totalitas diri. Kecantikan merupakan suatu hasil produksi yang sempurna.
Gambaran tentang kecantikan diandaikan sebagai sebuah irama musik yang
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seolah-olah seperti sebuah melodi, sesuatu yang apabila dipersatukan dengan
baik dapat menciptakan sesuatu yang harmoni, cocok dan pantas.
Kata cantik memiliki arti yang cukup luas. Tidak ada standar yang baku
untuk mengartikan kecantikan dengan tepat. Kecantikan merupakan bagian
dari penampilan fisik yang dimiliki oleh wanita dan pada faktanya suatu
kecantikan adalah hal yang menyenangkan baik untuk diri sendiri maupun
orang lain.
Jadi yang dimaksud dengan kecantikan adalah perpaduan antara
kecantikan fisik yang meliputi wajah yang menarik, tubuh yang ideal dan kulit
yang mampu mendukung penampilan wajah dan tubuh seorang individu,
dengan kecantikan dari dalam, baik kecantikan hati maupun pikiran.
Kecantikan yang total atau total beauty merupakan perpaduan atas
keseimbangan antara cantik secara rupa, cerdas dan bermoral baik.
2. Kriteria Kecantikan
Kriteria mengenai standar kecantikan yang berkembang di masyarakat
dari masa dulu hingga pada saat ini mengalami pergeseran dan mengalami
perubahan sesuai dengan trend yang berkembang pada masa tersebut. Hal ini
tidak lepas dari peran budaya yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan
kriteria kecantikan tersebut. Menurut Fallon (Grogan,1999), pada era tahun
1980-an secara fisik seorang dianggap cantik jika memiliki tubuh ideal dengan
bentuk tubuh gemuk, berpinggul besar, berbuah dada besar dan memiliki perut
gendut. Hal ini dianggap sebagai suatu simbol dari kemakmuran yang dimiliki
oleh individu tersebut apabila memiliki tubuh gendut. Pada era 1920-an
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hingga era 1950-an, wanita yang fisiknya cantik memiliki tubuh yang langsing
namun juga memiliki buah dada yang besar. Pada tahun 1960-an hingga 1980an seorang yang bertubuh langsing nyaris kurus dan berdada rata dianggap
berfisik cantik dan memiliki porsi tubuh yang ideal. Namun pandangan
terhadap standar kecantikan semacam ini juga mengalami pergeseran pada
tahun 1990-an sampai sekarang. Kecantikan fisik wanita yang ideal adalah
mereka yang memiliki tubuh dengan proporsi yang seimbang antara berat
badan dan tinggi badan. Kecantikan ini tentunya diimbangi dengan kecantikan
dari dalam diri yang dimiliki oleh setiap wanita yang berupa kecantikan hati
dan pikiran.
Pandangan terhadap kecantikan yang tercipta di masyarakat banyak
dipengaruhi oleh media massa yang merupakan salah satu bagian dari suatu
budaya. Media massa memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya
suatu pandangan terhadap kecantikan dalam masyarakat. Media massa sering
menampilkan bentuk dan ukuran tubuh yang ideal baik pada pria maupun pada
wanita. Dengan demikian akan terbentuk suatu norma sosial tentang standar
dan ukuran tubuh yang ideal dalam masyarakat (Grogan,1999).
Kecantikan yang ideal sebagai salah satu bentuk dari citra raga seseorang
dapat terbentuk melalui proses persepsi baik dari wanita maupun pria dengan
perantara media massa. Media massa memunculkan gambar atau sosok
seseorang yang dianggap memiliki kecantikan sehingga persepsi masyarakat
terbangun dari sosok seseorang yang selalu ditampilkan dalam berbagai media
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massa. Hal ini seperti yang dikemukakan pada penelitian yang dilakukan oleh
Ferguson (Grogan,1999).
Kecantikan memiliki arti yang luas, tidak hanya sekedar tampilan fisik
saja namun harus diimbangi dengan kecantikan dari dalam diri maka arti
kecantikan itu akan terasa lebih lengkap. Secara fisik, wanita ingin memiliki
wajah yang cantik; wajah tirus, alis mata melengkung, mata bulat hitam, bulu
mata panjang lentik, bibir merah agak tipis, rambut lebat lurus, tubuh yang
ideal; langsing, tinggi, ramping, dada berisi, kaki kecil, pinggul yang ramping
didukung dengan kulit putih mulus, bersih serta wajah tidak berjerawat
(Wahyu,2005). Dengan memiliki fisik yang ideal seperti yang sedang menjadi
trend pada masa sekarang ini, wanita akan merasa dirinya cantik. Namun
kecantikan tersebut akan lebih lengkap apabila didukung dengan kecantikan
yang dimiliki di dalam dirinya. Kecantikan dari luar yang ditambah dengan
kecantikan dari dalam diri wanita merupakan suatu total beauty. Kecantikan
fisik atau kecantikan dari luar dapat diusahakan dengan menggunakan
kosmetik dan dapat berubah sesuai dengan jaman yang berlaku pada saat
tersebut. Berbeda dengan kecantikan fisik, kecantikan dari dalam tidak
memerlukan suatu kosmetik yang mahal dan tentunya tidak lekang oleh
pergeseran jaman. Sangat penting bagi tiap wanita bahwa semua wanita dapat
menjadi cantik. Karena pada dasarnya setiap wanita memiliki kecantikan dan
keunikan sendiri-sendiri. Cantik sebagai diri sendiri dengan belajar mengenali
potensi diri dan menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan
kelebihan yang terdapat dalam diri dapat meningkatkan rasa percaya diri
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wanita dalam menjadikan dirinya cantik (Grogan,1999; Sue Lamb dalam
Grogan,1999; Wahyu,2005).
Kecantikan hati dan pikiran merupakan suatu hal yang penting dalam
total beauty. Kecantikan hati dapat memberikan suatu ketenangan dan
kenyamanan dalam menjalin hubungan dengan orang lain antara lain emosi
yang stabil, rendah hati, mencintai diri sendiri dan orang lain (Adillah,2005;
Candra,2003). Kecantikan hati tidak dapat dilihat secara langsung namun
dapat dirasakan, salah satunya ialah jika kehadiran seseorang memberikan
kedamaian bagi diri sendiri maupun orang lain. Memiliki moral yang baik
sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, merupakan harapan dari
masyarakat bagi tiap-tiap individu khususnya kaum wanita. Budi pekerti yang
luhur antara lain tercermin dari sikap sopan santun yang dimiliki oleh
individu. Baik sopan dalam bersikap, berbicara dalam setiap pergaulan dan
sopan dalam berpakaian. Sikap yang dimiliki oleh masing-masing individu
merupakan cerminan kepribadian yang dimiliki oleh individu. Kebersihan,
kerapian dan keserasian dalam berpakaian mencerminkan diri individu
tersebut. Ketepatan memilih pakaian yang cocok dengan situasi dan tempat
memperlihatkan kita mengetahui tata krama. Pakaian cukup penting dalam
penampilan, hal ini memberikan kesan langsung pada orang lain yang
melihatnya. Penampilan yang acak-acakan dan seenaknya akan menimbulkan
kesan yang kurang baik pada orang yang melihatnya. Dalam hal intelektual,
seorang wanita yang cerdas dapat memikat perhatian banyak orang. Kekayaan
terhadap berbagai pengetahuan dan memiliki wawasan dan pandangan yang
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luas menjadikan kecantikan yang dimiliki oleh wanita semakin mempesona
bagi tiap orang yang melihatnya. Dengan intelektual yang baik maka seorang
wanita tidak akan mudah dilecehkan oleh orang lain.
Kecantikan memiliki aspek-aspek yang penting diantaranya adalah: (1)
Kecantikan fisik, yaitu kecantikan yang dapat dilihat dari luar secara langsung
seperti wajah yang cantik; wajah tirus, alis mata melengkung, mata bulat
hitam, bulu mata panjang lentik, bibir merah agak tipis, rambut lebat lurus,
tubuh yang ideal; langsing, tinggi, ramping, dada berisi, kaki kecil, pinggul
yang ramping didukung dengan kulit putih mulus, bersih serta wajah tidak
berjerawat. (2) Kecantikan non fisik, yaitu kecantikan yang berasal dari dalam
diri individu atau inner beauty seperti intelektual yang baik, kecantikan hati
dan moral yang baik. Intelektual yang baik meliputi: inteligensi yang baik,
pengetahuan dan wawasan yang luas, cerdas, berpikiran positif dan maju
(Rostamailis,2005; Wahyu,2005; Adillah,2005). Kecantikan hati meliputi;
emosi yang stabil, rendah hati, mencintai diri sendiri dan orang lain
(Adillah,2005; Candra,2003). Sedangkan untuk moral yang baik meliputi;
bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat,
berpakaian yang sopan, rapi dan pantas (Wahyu,2005; Adillah,2005).
Perpaduan dari dua aspek tersebut mencerminkan suatu kecantikan yang utuh
dan lengkap atau total beauty.
Dari pandangan suatu kecantikan yang berubah dari masa ke masa dan
berkembang di masyarakat, menunjukkan suatu persepsi terhadap kecantikan
yang dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat dan hal itu diminati oleh
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banyak orang. Jadi kecantikan merupakan suatu konstruksi sosial yang
dibangun dan diminati oleh sebagian besar masyarakat yang didalamnya
terkandung berbagai macam persepsi dari masing-masing individu yang
tentunya berbeda antara satu dan yang lainnya.

D. Pembentukan Persepsi Kecantikan Pada Wanita
Kecantikan yang identik dengan wanita menimbulkan pandangan
berbeda pada tiap individu yang melihat kecantikan tersebut. Pandangan
subyektif individu atau persepsi yang muncul pada diri tiap-tiap individu lebih
merupakan suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian yang
diterima oleh panca indera atau kesan sensoris. Proses persepsi diawali dengan
penginderaan seorang individu terhadap stimulus yang diterimanya melalui
alat reseptor kemudian stimulus tersebut diteruskan ke pusat susunan syaraf
dan terjadi proses psikologis, sehingga

individu menyadari apa yang

diinderanya (Walgito,1994).
Menurut Moskowitz dan Orgel (Walgito,1994), persepsi merupakan
suatu proses seorang individu merespon stimulus yang diterimanya dengan
mengintegrasikan banyak hal yang ada dalam dirinya seperti perasaan,
pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan dan berbagai aspek lainnya
yang ada dalam diri sehingga dapat mempengaruhi dalam mempersepsikan
suatu stimulus tersebut.
Pengamatan masing-masing individu memiliki perbedaan antara satu dan
yang lainnya, meskipun mereka dihadapkan pada stimulus sama. Cara
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penerimaan, pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus yang diterima
oleh individu tergantung pada persepsi mereka. Hal ini disebabkan karena
adanya beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya: (1) individu sebagai
seorang perseptor. Keadaan individu baik segi kejasmanian maupun yang
berhubungan dengan segi psikologis dapat mempengaruhi hasil dari persepsi.
Apabila dari segi kejasmanian terganggu maka hal ini akan berpengaruh pada
persepsi seseorang. Dari segi psikologis meliputi pengalaman, perasaan,
kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan motivasi. Lingkungan atau situasi
yang melatarbelakangi stimulus juga akan mempengaruhi persepsi serta; (2)
objek persepsi, objek yang dipersepsikan tentunya memiliki karakteristik yang
bersifat fisik, psikis maupun suasana (Walgito,1994; Chaplin,2001). Objek
persepsi dalam penelitian ini adalah kecantikan.
Persepsi terhadap kecantikan yang terbentuk dalam diri seorang wanita
dimulai ketika terdapat stimulus-stimulus yang memperlihatkan bahwa wanita
dengan ciri fisik sempurna; tubuh ramping, wajah menarik, kulit putih mulus
mendapatkan stereotype bahwa mereka adalah pribadi yang cantik dan
menarik. Pandangan-pandangan umum ini seringkali mempengaruhi individu
dalam memandang kecantikan.
Dalam mempersepsikan suatu kecantikan, pada umumnya tidak hanya
ada satu stimulus saja yang dapat membangun suatu persepsi pada diri
individu. Stimulus yang ada dapat berasal dari dalam diri individu itu sendiri
berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya namun ada juga stimulus yang
berasal dari luar individu yang dimunculkan oleh lingkungan sekitarnya.
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Sekalipun stimulus sama namun karena adanya aspek-aspek yang ikut
berperan dalam membangun persepsi seperti; perasaan, pengalaman atau
pengetahuan, kemampuan berfikir, dan kerangka acuan yang berbeda-beda,
maka kemungkinan hasil persepsi dari tiap-tiap individu berbeda satu dengan
yang lainnya.
Stereotype kecantikan yang dimunculkan oleh media massa merupakan
stimulus tersendiri yang dapat membangun persepsi dari individu. Ketika
individu selalu dihadapkan pada pemunculan stimulus-stimulus yang sama
maka individu akan memproses dan mencoba mengorganisasikan stimulus
yang didapatnya tersebut menjadi suatu penilaian tersendiri di dalam dirinya.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Atkinson (1983) bahwa
persepsi merupakan proses dimana individu mengorganisasikan dan
menginterpretasikan

stimulus

yang

diterimanya

dan

pola-pola

yang

bersangkutan.
Berdasarkan uraian diatas, persepsi terhadap kecantikan dapat diartikan
sebagai suatu pandangan individu terhadap kecantikan yang melibatkan
perasaan, pengalaman dan kemampuan berfikir yang telah diorganisasikan
dalam diri individu.

E. Persepsi Wanita Dewasa Dini
Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan
Penulis mencoba memaparkan persepsi wanita dewasa dini pengguna
produk skin care terhadap kecantikan. Seorang wanita merupakan individu
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yang identik dengan kecantikan. Sebagai individu dewasa, seorang wanita
diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai wanita di dalam
masyarakat, yaitu peran sebagai wanita dewasa yang telah memiliki pemikiran
yang lebih bertanggungjawab dibandingkan pada masa remaja dan sebagai
seorang wanita yang mampu berpenampilan menarik dan memancarkan
kecantikan baik dari fisik maupun dari dalam diri.
Keberadaan wanita dewasa dalam mempercantik diri di dalam
masyarakat memberikan suatu fenomena tersendiri. Mereka melakukan
banyak hal untuk mendapatkan kecantikan. Hal ini dilakukan untuk dapat
diterima dalam lingkungannya dengan baik, karena di dalam masyarakat
seakan terbentuk suatu pandangan bahwa orang yang cantik akan lebih
diterima oleh masyarakat.
Keinginan setiap wanita untuk bisa tampil cantik, menyebabkan banyak
wanita melakukan berbagai macam cara untuk dapat tampil cantik sesuai
dengan kriteria cantik yang ada di masyarakat. Kriteria cantik secara fisik
yang sering dimunculkan pada media massa sekarang ini selalu menampilkan
fisik wanita yang bertubuh langsing, kulit putih dan bersih sehingga kriteria
cantik secara fisik yang terbangun pada saat ini adalah sesuai dengan standar
cantik yang sering ditampilkan di berbagai media.
Para wanita seakan-akan berlomba untuk menjadikan dirinya cantik
seperti yang diyakini oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyak
bermunculan salon dan dokter kecantikan yang menawarkan berbagai macam
cara berkaitan dengan kecantikan. Dengan menggunakan jasa yang ditawarkan
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oleh salon maupun dokter kecantikan, banyak wanita berharap dapat
memperbaiki penampilannya terutama fisiknya. Fisik yang cantik dapat
membantu meningkatkan kepercayaan diri wanita. Selain salon dan dokter
kecantikan, menggunakan produk skin care juga merupakan salah satu usaha
yang dilakukan oleh banyak wanita untuk mempercantik diri.
Keberadaan seorang wanita dewasa dini di masyarakat tentunya
memiliki suatu penilaian tersendiri dari lingkungan masyarakat. Seorang
wanita diharapkan dapat mencerminkan setiap tindakan, sikap dan perilakunya
selayaknya wanita pada umumnya. Penggunaan produk skin care pada wanita
dewasa dini menunjukkan bahwa individu dewasa dini ingin mendapat suatu
pengakuan dari masyarakat bahwa dirinya sudah beranjak dewasa dan tidak
lagi dianggap atau diperlakukan seperti anak kecil lagi. Individu dewasa mulai
mendandani dirinya agar terlihat menarik dan terkesan lebih dewasa.
Dalam usahanya menunjukkan dirinya telah dewasa, wanita dewasa dini
menggunakan kosmetik skin care untuk membantu menjaga dan merawat
dirinya agar tetap terlihat cantik. Setiap wanita pengguna produk skin care
memiliki tujuan dalam penggunaan produk skin care. Selain untuk
mempercantik diri produk skin care juga berguna untuk menjaga kebersihan
dan kesehatan tubuh terutama pada bagian kulit. Wanita dewasa dini yang
cukup memperhatikan kesehatan, kebersihan dan kecantikan kulitnya akan
secara rutin menggunakan produk skin care guna mendapatkan hasil yang
diinginkan. Jika dibandingkan dengan wanita lain yang kurang memperhatikan
kecantikan dan tidak menggunakan produk skin care akan nampak
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perbedaannya bahwa kulit dan tubuh yang dirawat dengan baik akan nampak
lebih sehat dan menarik untuk dilihat, selain itu akan membuat wanita dewasa
dini merasa nyaman dan merasa percaya diri. Wanita pengguna produk skin
care lebih mengerti menjaga dan merawat kecantikan kulitnya. Mereka akan
selalu melindungi tubuhnya agar tetap terlihat menarik. Mereka mengetahui
produk skin care dan fungsi serta kegunaannya. Dengan mengetahui berbagai
fungsi dari produk-produk skin care banyak wanita mencoba menggunakan
produk skin care tersebut untuk suatu tujuan mendapatkan hasil yang
diharapkan. Ketika mereka telah mendapatkan hasil kecantikan yang
diharapkan mereka akan lebih menjaga agar kecantikan yang telah didapat
tersebut dapat terus dipertahankan. Dengan demikian mereka akan menjadi
sangat memperhatikan tentang kecantikannya. Selain itu mereka akan lebih
sensitif terhadap kecantikan. Apalagi terhadap kriteria kecantikan yang sedang
berkembang pada masa tersebut. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan
kecantikan tersebut supaya mereka mendapatkan predikat cantik sesuai
dengan kriteria cantik pada masa tersebut.
Penggunaan produk skin care pada setiap wanita akan menunjukkan
hasil yang berbeda-beda pada tiap pemakainya. Hasil pemakaian inilah yang
akan menunjukkan bahwa para wanita pengguna produk skin care merasa
nyaman dan puas sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kepuasan dan
kenyamanan yang didapat setelah menggunakan produk skin care merupakan
suatu stimulus dalam mempersepsikan kecantikan. Usaha yang telah dilakukan
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dengan menggunakan produk skin care bertujuan untuk mendapatkan suatu
penilaian bahwa dirinya cantik.
Wanita dewasa dini memiliki persepsi tentang kecantikan berdasarkan
pengalaman maupun perasaan yang dialaminya. Ada wanita dewasa dini
beranggapan bahwa kecantikan yang paling penting adalah penampilan fisik.
Sebab dengan memiliki penampilan fisik yang cantik akan lebih mudah untuk
diterima dalam lingkungan kelompok sosial yang menyenangkan dari pada
wanita yang memiliki penampilan yang tidak menarik. Berdasarkan
pengalaman yang pernah dialaminya beberapa orang wanita dewasa dini lebih
mengutamakan kecantikan fisik untuk menunjukkan kecantikannya.
Namun

demikian

ada

pula

wanita

dewasa

dini

yang

juga

mempertimbangkan aspek non fisik dalam mempersepsikan suatu kecantikan.
Mereka menganggap selain fisik, kecantikan akan lebih lengkap jika
diimbangi dengan kecantikan dari dalam.
Pada umumnya wanita dewasa lebih stabil dibandingkan dengan remaja.
Mereka cenderung lebih memiliki pendapat dan pendirian yang lebih
konsisten dibandingkan pada masa remaja. Selain itu pada masa dewasa
seseorang juga mengalami perubahan nilai. Dari pengalaman-pengalaman
yang telah didapat, perasaan yang dimiliki, kerangka berfikir yang dimiliki
dan motivasi untuk menjadi cantik maka dalam memberikan penilaian
terhadap

kecantikan,

individu

dewasa

akan

lebih

berhati-hati

dan

mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan kecantikan, sehingga
penilaian yang diberikan tidak hanya sekedar bagian tertentu saja namun
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secara menyeluruh. Meskipun dalam masa perkembangan yang sama, namun
latar belakang seorang wanita dewasa dini mempersepsikan kecantikan
berbeda-beda dan hal ini juga yang menjadikan persepsi wanita dewasa dini
tentang kecantikan juga berbeda-beda.
Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk melihat bagaimanakah
sebenarnya persepsi yang berkembang dalam wanita dewasa dini terhadap
kecantikan. Yaitu bagaimana wanita mengartikan dan memandang sebuah
kecantikan, baik secara fisik maupun inner beauty khususnya pada wanita
pengguna produk skin care.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang
dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti secara
jelas, cermat, sistematis, faktual dan akurat melalui data sampel dan populasi
sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang
berlaku secara umum (Sugiyono,1999; Suryabrata,1983).
Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survei,
yaitu model penelitian dengan menggunakan sampel untuk melihat secara
langsung ide dan pikiran sekelompok orang secara alami. Metode ini tidak
memerlukan pengujian hipotesis, penjelasan tentang adanya hubungan, membuat
ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jawaban responden sebagai sampel penelitian terhadap
seperangkat pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya (Shaughanessy dan
Zechmeister,1997).
Dalam penelitian ini variabel yang akan dideskripsikan adalah persepsi wanita
dewasa dini pengguna produk skin care tentang kecantikan, yaitu bagaimana
wanita pengguna produk skin care mengartikan dan memandang tentang
kecantikan.
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B. Subyek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah kaum perempuan dewasa dini yang
berdomisili di Yogyakarta. Ciri-ciri populasi ini adalah individu pengguna produk
skin care, jenis kelamin perempuan, usia antara 20 sampai 25 tahun, dan tinggal di
wilayah Yogyakarta.
Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu
mengambil sampel atau bagian dari populasi yang menggambarkan atau mewakili
populasi (Shaughanessy dan Zechmeister,1997). Pengambilan data sampel ini
didasarkan atas ciri-ciri, sifat atau karakteristik subyek yang dianggap mewakili
populasi. Pendekatan semacam ini disebut dengan pendekatan sampel bertujuan
(purposive sampling). Menurut Sugiyono (1999), purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan 60
orang subyek sebagai responden penelitian ini. Semua sampel telah memiliki
karakteristik dari populasi yang akan diteliti, yaitu wanita usia dewasa dini usia 20
tahun hingga 25 tahun, berjenis kelamin perempuan, menggunakan produk skin
care dan berdomisili di Yogyakarta.

C. Variabel Penelitian
Variabel penelitian merupakan suatu atribut dalam suatu penelitian yang akan
dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono,1999). Variabel penelitian ini
adalah persepsi tentang kecantikan.
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang di
definisikan yang dapat diamati. Penggunaan definisi operasional ini perlu karena
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digunakan sebagai acuan untuk menyusun alat pengambilan data yang akan
digunakan dalam penelitian (Suryabrata,1998).
Variabel ini akan diungkap dengan menggunakan kuesioner. Setiap
pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang diberikan langsung berkaitan dengan
tujuan dari penelitian, sehingga mampu mengungkap jawaban subyek sesuai
dengan aspek yang berkaitan. Pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat berdasarkan
aspek-aspek kecantikan yaitu kecantikan fisik yang meliputi wajah, tubuh dan
kulit serta kecantikan dari dalam atau inner beauty yang meliputi intelektual,
kecantikan hati dan moral.
Maka definisi operasional persepsi wanita dewasa dini tentang kecantikan
adalah bagaimana cara seorang wanita yang sedang beranjak dewasa khususnya
pengguna produk skin care menggambarkan kriteria cantik baik secara fisik
maupun non fisik yang harus dimiliki oleh setiap wanita dengan memilih salah
satu jawaban yang dirasa paling sesuai dengan pandangannya dari pertanyaan
seputar kecantikan yang diberikan kepadanya.
Dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, maka akan
didapatkan jawaban subyek yang dapat dikelompokkan berdasarkan tiga alternatif
jawaban yang sudah disediakan dari tiap-tiap pertanyaan yang diberikan. Dari
setiap kelompok alternatif jawaban pada tiap-tiap pertanyaan akan dihitung berapa
banyak subyek yang memilih jawaban tersebut. Hasil perhitungan jawaban subyek
akan diubah dalam bentuk persen. Persentase dapat mencerminkan banyak
sedikitnya subyek memilih salah satu alternatif jawaban tertentu. Semakin banyak
subyek memilih salah satu alternatif jawaban maka semakin tinggi hasil
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persentasenya demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi hasil persentase pada
salah satu alternatif jawaban maka menunjukkan kecenderungan persepsi
kecantikan terhadap kriteria yang disebutkan dalam alternatif jawaban tersebut.
Dalam penelitian ini hasil persentase yang paling tinggi diantara tiga alternatif
jawaban pada masing-masing pertanyaan akan digunakan untuk menggambarkan
tentang kecenderungan kebanyakan subyek terhadap suatu kriteria kecantikan
tertentu yang mengarah pada kecantikan ideal.

D. Alat Pengumpul Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang
dibuat sendiri oleh penulis berdasarkan pada aspek kecantikan. Kuesioner berisi
pertanyaan-pertanyaan yang isinya menggambarkan atau menunjukkan kondisi
fisik maupun non fisik dan pandangan yang dimiliki subyek tentang kecantikan,
sehingga subyek dapat memberikan respon sesuai dengan tujuan penelitian yang
dilakukan oleh penulis (Riduwan,2002).
Metode penyusunan kuesioner yang akan digunakan yaitu kuesioner tak
berskala bersifat tertutup. Kuesioner tertutup dibuat berdasarkan aspek-aspek
penelitian yang sudah ada. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang
bertujuan untuk mengetahui persepsi subyek mengenai suatu objek, dalam hal ini
kecantikan. Masing-masing pertanyaan disediakan tiga alternatif jawaban. Subyek
diminta untuk memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan
pandangan subyek (Riduwan,2002).
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Kuesioner persepsi kecantikan ini digunakan untuk mengetahui persepsi yang
dimiliki oleh subyek terhadap kecantikan. Untuk membuat kuesioner persepsi
tentang kecantikan tersebut didasarkan pada blueprint. Blueprint merupakan
pedoman yang akan digunakan untuk menulis item supaya item yang dibuat oleh
penulis tetap berada dalam aspek-aspek yang akan diukur. Penggunaan blueprint
dalam pembuatan kuesioner ini dimaksudkan supaya setiap aspek kecantikan yang
ada dapat termuat dalam kuesioner, sehingga tidak ada satupun aspek yang akan
terlewatkan. Selain itu kuesioner tentang kecantikan juga tidak melenceng dari
tujuan penelitian ini.
Tabel 1. Blueprint Kuesioner
No.
1.

2.

Aspek Kecantikan Sebagai Objek Persepsi

Total

Kecantikan fisik:
a. wajah

10

b. tubuh

10

c. kulit

10

Kecantikan non fisik (inner beauty):
a. intelektual

10

b. kecantikan hati

9

c. moral.

11
Total

60

Pengolahan data pada penelitian ini didasarkan pada jumlah subyek yang
memilih masing-masing alternatif jawaban. Setiap item berisi pertanyaanpertanyaan tentang kriteria kecantikan. Masing-masing pertanyaan memiliki tiga
alternatif jawaban, yang masing-masing alternatif jawaban mewakili kriteria
tentang kecantikan dan subyek bebas memilih salah satu jawaban yang dianggap
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paling sesuai dengan pandangannya. Kemungkinan yang dapat terjadi jumlah
jawaban subyek dapat terfokus pada salah satu alternatif jawaban, namun bisa
juga jumlah jawaban subyek tersebar merata pada ketiga alternatif jawaban.
Apapun kemungkinannya, semua jumlah jawaban subyek dari tiap-tiap pertanyaan
akan diubah dalam bentuk persen. Dari persentase yang dihasilkan dapat
disimpulkan bahwa kecenderungan subyek terhadap kriteria kecantikan yang
banyak diminati oleh subyek berdasarkan hasil persentase tertinggi. Hasil
persentase tertinggi dari tiap-tiap pertanyaan akan dipakai sebagai kesimpulan
jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Hasil persentase tertinggi mencerminkan
atau menggambarkan persepsi subyek tentang kriteria cantik berdasarkan aspek
kecantikan tertentu. Kecantikan pada penelitian disini dilihat secara menyeluruh,
baik dari aspek kecantikan fisik maupun aspek non fisik. Apabila didapatkan
seorang wanita hanya memiliki kriteria cantik namun dari satu aspek saja, wanita
tersebut dapat dikatakan cantik namun secara fisik atau secara non fisik saja.
Sebab kecantikan yang dimilikinya tidak menyeluruh dan hanya terbatas pada
salah satu kriteria untuk menjadi cantik. Kecantikan yang sempurna adalah
kecantikan yang melibatkan aspek fisik maupun non fisik yang menjadikan
kecantikan itu suatu total beauty.
Dari interpretasi persentase yang didapat, kemudian akan dibuat generalisasi
atau kesimpulan-kesimpulan umum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris
tentang sampel penelitian.
Untuk mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian
dilakukan pengujian validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang
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menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Semakin sahih atau valid suatu
instrumen maka instrumen tersebut memiliki validitas yang tinggi. Suatu
instrumen dianggap memiliki suatu validitas yang tinggi apabila instrumen
tersebut mampu mengukur, mengungkap, dan menghasilkan data dari variabel
yang akan diteliti secara tepat sehingga sesuai dengan maksud dari pengukuran
tersebut (Arikunto,1998; Hadi,1992).
Validitas yang diperiksa dalam penelitian ini adalah validitas isi yang berguna
untuk mengukur sejauh mana item-item yang dibuat sudah mencakup dan
mempresentasikan isi atribut yang akan diukur. Validitas isi memiliki dua macam
tipe yaitu, face validity dan logical validity atau sering disebut sebagai sampling
validity. Face validity dapat terpenuhi apabila pemeriksaan pada tiap-tiap item
pada kuesioner menunjukkan bahwa kuesioner yang dipakai mencerminkan aspek
yang akan diukur. Pemeriksaan face validity dalam penelitian ini menggunakan
analisis rasional dari subyek yang mempunyai karakteristik yang sama dengan
subyek penelitian terhadap kuesioner penelitian. Pemeriksaan face validity ini
dilakukan pada tahap uji coba dengan menanyakannya kepada 5 orang subyek.
Berdasarkan pendapat ke-5 orang subyek, kuesioner ini dianggap valid karena
format dari kuesioner meyakinkan dan memberikan kesan mampu mengungkap
tentang persepsi wanita dewasa dini pengguna produk skin care tentang
kecantikan. Face validity hanya berdasarkan pada akal sehat saja maka tingkat
signifikansinya rendah. Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dengan tipe lain
yaitu dengan logical validity atau sampling validity.
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Logical validity akan terpenuhi apabila item-item yang dibuat dalam kuesioner
telah representatif dan relevan dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Dalam
pengukuran

validitas

isi

tidak

menggunakan

analisis

statistik,

namun

menggunakan suatu metode analisis rasional terhadap item atau disebut juga
dengan judgement yaitu suatu proses pemeriksaan atau evaluasi item yang
dilakukan oleh orang yang dianggap ahli atau profesional di bidangnya, dalam hal
ini adalah dosen pembimbing, untuk memastikan bahwa item-item yang dibuat
telah mencakup keseluruhan dari hal yang akan diungkap (Azwar,2003).
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dosen pembimbing,
kuesioner ini dianggap valid dan telah representatif dengan atribut yang akan
diukur. Sehingga kuesioner ini telah layak untuk diujikan.
Untuk mengetahui reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan tes ulang atau test-retest. Pendekatan test-retest digunakan untuk
menunjukkan suatu keajegan atau stabilitas jawaban subyek terhadap item-item
dalam alat penelitian dari waktu ke waktu (Azwar,2002). Namun pada penelitian
ini tidak menggunakan test-retest secara formal dan yang sebenarnya. Test-retest
yang digunakan dalam penelitian ini hanya membandingkan jawaban sejumlah
subyek apakah cukup stabil dari tes yang pertama dan yang ke dua sehingga
didapatkan suatu keajegan dari suatu pengetesan. Untuk melihat reliabilitas alat
penelitian dalam penelitian ini maka akan dilakukan perbandingan beberapa
jawaban subyek. Perbandingan jawaban pada test dan retest ini akan menunjukkan
apakah jawaban yang diberikan subyek cukup stabil. Jika jawaban subyek pada
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saat test dan retest menunjukkan kestabilan, maka dapat dikatakan bahwa alat
penelitian ini reliabel.
Untuk melihat kestabilan jawaban yang diberikan oleh subyek terhadap
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner, peneliti melakukan uji coba
terhadap 5 orang subyek yang sesuai dengan kriteria subyek penelitian. Tahap uji
coba yang pertama dilakukan pada tanggal 17-18 November 2006. Setelah selang
satu minggu yaitu pada tanggal 24-25 November 2006, uji coba tahap yang ke dua
atau disebut dengan retest dilakukan pada 5 orang subyek yang sama pada test
tahap pertama. Kelima orang subyek diberikan kuesioner yang sama dengan
kuesioner yang pertama. Dari hasil test dan retest dapat dilihat keajegan jawaban
subyek terhadap pertanyaan-petanyaan yang ada dalam kuesioner. Dari hasil testretest yang telah didapat, secara umum memiliki hasil yang stabil. Jadi seluruh
item yang ada dalam kuesioner dapat digunakan dan layak digunakan dalam
penelitian guna mengungkap persepsi wanita dewasa dini pengguna produk skin
care tentang kecantikan.

E. Analisis Data
Penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis
deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu gambaran deskripsi tentang subyek
penelitian berdasarkan dari kelompok subyek yang diteliti sesuai dengan variabel
penelitiannya. Analisis deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu
hipotesis.
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Analisis data pada penelitian ini didasarkan pada jawaban subyek. Dalam
setiap pertanyaan seorang subyek diminta memilih salah satu alternatif jawaban
dari tiga alternatif jawaban yang ada. Dari seluruh pertanyaan yang ada akan
dilakukan penghitungan pada setiap alternatif jawaban, berdasarkan banyaknya
subyek yang memilih alternatif jawaban tersebut. Banyaknya jumlah subyek yang
memilih salah satu alternatif jawaban akan dihitung dalam bentuk persen. Hasil
persentase tertinggi menunjukkan bahwa alternatif jawaban tersebut mewakili
kesimpulan jawaban dari suatu pertanyaan dari salah satu aspek kecantikan dan
mencerminkan kecenderungan kriteria kecantikan pada aspek tertentu. Dari semua
pertanyaan yang ada akan dikumpulkan semua alternatif jawaban yang memiliki
persentase tertinggi kemudian akan dibuat suatu kesimpulan umum tentang
persepsi wanita dewasa dini pengguna produk skin care tentang kecantikan.
Dari seluruh hasil persentase tertinggi yang telah didapat, akan dibuat suatu
kesimpulan umum dengan cara mendeskripsikan masing-masing alternatif
jawaban dengan persentase tertinggi pada tiap-tiap aspek kecantikan sebagai
gambaran persepsi wanita dewasa dini tentang kecantikan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 27 November sampai 2
Desember 2006. Penelitian ini menggunakan subyek wanita dewasa dini
pengguna produk skin care sebanyak 60 orang. Kebanyakan dari subyek yang
dipakai dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berusia

20 tahun dan

menggunakan produk skin care LBC.

B. Hasil Penelitian
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dapat
menggambarkan kriteria kecantikan seorang wanita menurut wanita dewasa dini
pengguna produk skin care. Dalam menggambarkan kriteria kecantikan tersebut
dibagi dalam dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek non fisik. Untuk aspek fisik
dibagi lagi dalam tiga bagian yaitu wajah, tubuh dan kulit. Untuk aspek non fisik
dibagi lagi dalam tiga bagian yaitu intelektual, kecantikan hati dan moral.
Untuk aspek fisik dapat diuraikan bahwa pada bagian wajah, kriteria
kecantikan yang diminati oleh sebagian besar subyek dan yang dianggap paling
penting berturut-turut adalah alis mata yang melengkung asli dan alami (98,33%),
warna bibir kemerahan (95%), bulu mata yang panjang dan lentik (93,33%),
berhidung mancung (81,66%), rambut berwarna hitam (71,66%), bentuk mata
bulat (68,33%), berambut lurus (58,33%), memiliki bentuk bibir sedang (56,66%),
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pupil mata berwarna coklat (53,33%) dan bentuk wajah yang lonjong (36,66%).
Pada bentuk wajah, didapatkan bahwa bentuk wajah tidak begitu tinggi
persentasenya. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan subyek tidak begitu
mempermasalahkan bentuk wajah untuk dapat terlihat cantik.
Untuk bagian tubuh, kriteria yang dianggap cantik adalah memiliki bentuk
pantat yang padat dan berisi (98,33%), tubuh yang langsing (96,66%), memiliki
tinggi tubuh sekitar 151 sampai 170cm (96,66%), memiliki lengan tubuh yang
panjang dan padat berisi (95%), paha yang sedang (93,33%), bentuk payudara
yang sedang (90%), betis yang padat dan berisi (90%), perut yang ramping
(88,33%), pinggul yang ramping (75%), serta memiliki proporsi tubuh yang
seimbang dengan panjang antara kaki dan tubuh sama (58,33%).
Untuk bagian kulit, kriteria yang banyak diminati oleh kebanyakan subyek
karena dianggap dapat menggambarkan kriteria seorang wanita cantik adalah
wanita yang memiliki tekstur kulit yang halus (100%), memiliki kulit kaki yang
halus (100%), memiliki rona kulit yang cerah dan bercahaya (100%), memiliki
jenis kulit bibir yang lembut dan kenyal (100%), berjenis kulit normal (98,33%),
memiliki permukaan kulit yang halus (96,66%), sedikit berbulu (63,33%),
berwarna kuning langsat (56,66%), memiliki pori-pori rapat atau samar-samar
(53,33%). Meskipun penampilan pada kulit kadang-kadang mengalami gangguan,
namun menurut kebanyakan subyek jerawat dianggap paling kurang mengganggu
kecantikan (41,66%).
Untuk aspek non fisik terdapat tiga bagian yang dapat diuraikan. Pertama
bagian intelektual. Wanita yang cantik adalah wanita yang memiliki tanggung
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jawab (100%), memiliki pikiran yang maju, positif dan terbuka (100%), memiliki
intelektual yang baik (98,33%), memiliki pendidikan yang tinggi; sarjana atau
lebih (93,33%), cerdas (90%), memiliki kemampuan berbahasa yang baik
(88,33%). Seorang wanita cantik sebaiknya tidak mempunyai sikap meremehkan
orang lain, dalam hal ini lebih berfokus pada kemampuan intelektual (76,66%)
namun sebaiknya wanita cantik memiliki wawasan yang luas (73,33%) sehingga
dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam upaya untuk
menambah dan meningkatkan kualitas inteligensi yang dimilikinya seorang
wanita cantik sebaiknya mencari pengalaman baru (56,66%) dan sebaiknya tidak
menjiplak hasil karya orang lain, karena menjiplak hasil karya orang lain (50%)
dianggap dapat mengurangi nilai kecantikan seorang wanita.
Untuk bagian kedua, kecantikan hati; hal yang paling penting dalam
kecantikan yang sebaiknya dimiliki oleh wanita cantik berturut-turut adalah
wanita yang suka menolong (100%), memiliki cinta kasih (100%), bertutur kata
yang lembut dan tidak menyakitkan orang lain (100%), bersikap tenang (100%),
empati (100%), berani meminta maaf (100%), memiliki rasa percaya terhadap
orang lain sehingga tidak bersikap curiga terutama dalam berinteraksi dengan
orang lain (100%), rendah hati (98,33%).
Untuk bagian ketiga, moral; yang dianggap paling penting dan sebaiknya ada
dalam setiap wanita cantik adalah wanita yang berjiwa besar (100%), menjalankan
dan mematuhi norma dengan baik (100%), menghormati orang yang lebih tua
(100%), memiliki sopan santun (100%), menghargai orang lain (98,33%)
kejujuran dalam mengungkapkan keberadaan dirinya (98,33%) dan memiliki
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perilaku yang ramah dan sopan (96,66%). Selain itu ada hal-hal yang sebaiknya
dihindari atau tidak dilakukan oleh seorang wanita cantik karena dapat
mengurangi nilai kecantikan yang dimilikinya yaitu berpakaian terbuka (68,33%),
berbohong (65%), merokok di tempat umum (51,66%) dan bermesra-mesraan di
tempat umum (45%).
Dari kecantikan non fisik dibandingkan pendidikan dan moral, hal yang
dianggap paling penting dalam kecantikan adalah hati yang cantik (55%).
Para wanita dewasa dini memiliki suatu pandangan bahwa kecantikan tidak
hanya pada fisik saja namun perlu diimbangi dengan kecantikan dari dalam diri
seorang wanita tersebut.

C. Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek memiliki persepsi tentang
kecantikan tidak hanya berupa kecantikan fisik saja, namun juga kecantikan yang
berasal dari dalam diri individu. Pada aspek fisik, sesuai dengan yang
dikemukakan oleh John M. Echolas dan Hasan Shadily (Rostamailis,2005) bahwa
kecantikan bertolak dari rupa atau wajah yang tampak dari luar. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah didapat, kriteria kecantikan wajah yang banyak diminati oleh
subyek berdasarkan hal yang paling penting pada setiap wajah wanita cantik
adalah alis mata yang melengkung asli dan alami, bulu mata yang panjang dan
lentik, memiliki mata bulat dengan pupil mata coklat, meskipun tidak menutup
kemungkinan bahwa dengan warna pupil mata selain coklat wanita juga dapat
terlihat cantik. Kecantikan ini merupakan beberapa kriteria kecantikan wajah yang
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terfokus pada bagian mata. Pada bagian hidung, kriteria yang dianggap paling
menggambarkan kecantikan pada bagian hidung adalah hidung yang mancung,
jadi wanita yang berhidung mancung dianggap cantik. Hal lain yang juga penting
dalam kecantikan wajah adalah warna bibir. Warna bibir yang kemerahan dengan
bentuk bibir yang sedang terlihat lebih cantik dari pada bentuk dan warna bibir
lain. Untuk rambut, kebanyakan subyek menganggap bahwa rambut dengan warna
hitam dan lurus lebih cantik dibandingkan dengan warna rambut dan jenis rambut
yang lainnya. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa wanita yang dianggap
cantik adalah wanita dengan rambut yang berwarna hitam dan lurus. Bentuk
wajah lonjong tidak terlalu dominan untuk menunjukkan kriteria kecantikan
seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kecantikan, bentuk wajah
lonjong kurang begitu penting, sehingga dengan bentuk wajah selain lonjong
wanita juga dapat terlihat cantik. Jadi apabila seorang wanita memiliki wajah
sesuai dengan kriteria kecantikan seperti yang banyak diminati oleh para subyek,
maka wanita tersebut dianggap cantik. Hal ini memiliki beberapa kesamaan
dengan kriteria kecantikan seperti yang dikemukakan oleh Wahyu (2005) bahwa
seorang wanita cantik memiliki wajah tirus, alis mata melengkung, mata bulat
hitam, bulu mata panjang lentik, bibir merah agak tipis, rambut lebat lurus,
sehingga apabila wanita memiliki wajah sesuai dengan kriteria yang dikemukakan
diatas, wanita tersebut dianggap cantik.
Selain wajah, tubuh yang ideal merupakan salah satu aspek yang juga dapat
menggambarkan suatu kecantikan secara fisik. Berdasarkan dari kecenderungan
jawaban subyek tentang tubuh yang ideal kriteria yang dianggap paling penting
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agar wanita terlihat cantik adalah memiliki pantat dan betis yang padat dan berisi,
memiliki bentuk paha dan dada yang memiliki ukuran sedang. Dengan demikian
wanita akan terlihat lebih cantik. Selain itu, hal yang juga sama pentingnya untuk
menunjukkan kecantikan adalah wanita dengan bentuk tubuh yang langsing
dipadukan dengan tinggi tubuh sekitar 151 sampai 170cm sehingga apabila
seorang memiliki kriteria tubuh seperti yang banyak diminati oleh kebanyakan
subyek dapat dianggap cantik. Pada bagian lengan kriteria yang dianggap cantik
adalah lengan yang panjang dan padat berisi. Perut dan pinggul yang ramping
ternyata tidak begitu bermasalah untuk menunjukkan kriteria yang harus dipenuhi
untuk dapat dianggap cantik. Sehingga dengan perut dan pinggul yang tidak harus
selalu ramping wanita dapat dianggap cantik. Hal yang juga tidak terlalu penting
untuk selalu dimiliki seorang wanita cantik adalah proporsi tubuh yang seimbang
dengan panjang antara kaki dan tubuh sama. Meskipun wanita dengan proporsi
tubuh yang seimbang dengan panjang antara kaki dan tubuh sama lebih dianggap
cantik namun wanita dengan proporsi tubuh dan kaki yang kurang seimbang dapat
juga terlihat cantik. Kriteria tersebut sejalan dengan kriteria tentang kecantikan
fisik yang dikemukakan oleh Wahyu (2005) bahwa wanita cantik memiliki tubuh
langsing, tinggi, ramping, dada berisi, kaki kecil, pinggul yang ramping didukung
dengan kulit putih mulus bersih serta wajah tidak berjerawat.
Pada kecantikan fisik, kecantikan wajah dan tubuh yang ideal akan lebih
sempurna lagi jika ditunjang dengan kecantikan kulit yang dimilikinya. Kulit yang
cantik adalah kulit yang bertekstur halus, baik kulit tubuh maupun kulit kaki. Hal
yang sama pentingnya untuk menunjukkan kecantikan kulit adalah kulit yang
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berona cerah dan bercahaya, kulit bibir yang lembut dan kenyal, berjenis kulit
normal. Permukaan kulit yang halus dan sedikit berbulu juga dianggap penting
untuk menunjukkan kecantikan kulit. Warna kulit kuning langsat dan memiliki
pori-pori rapat atau samar-samar dianggap menunjukkan kriteria kecantikan
meskipun kriteria tersebut tidak terlalu penting dalam kecantikan. Dari beberapa
gangguan kulit yang dianggap dapat mengurangi kecantikan, ternyata baik jerawat
maupun gangguan kulit lainnya dianggap cukup mengganggu dan mempengaruhi.
Namun menurut kebanyakan subyek jerawat dianggap kurang mengganggu
namun gangguan lainnya juga dirasa cukup mengganggu kecantikan kulit.
Seorang wanita yang memiliki kulit seperti kriteria yang diminati oleh
kebanyakan subyek maka dapat dianggap cantik.
Jadi kecantikan fisik yang sesuai dengan kriteria yang banyak diminati oleh
kebanyakan subyek dalam penelitian ini adalah wanita yang memiliki, alis mata
melengkung, bibir merah dengan bentuk sedang, bulu mata panjang lentik,
berhidung mancung, rambut berwarna hitam dan lurus, mata bulat dengan pupil
coklat, berwajah lonjong, tubuh langsing, memiliki tinggi sekitar 151 sampai
170cm, dada sedang, betis yang padat berisi, perut dan pinggul yang ramping,
didukung dengan kulit yang halus, berona cerah dan berwarna kuning langsat.
Meskipun kulit dengan gangguan jerawat dirasa tidak begitu mengganggu
kecantikan seseorang. Pada beberapa kriteria yang digambarkan dan digunakan
sebagai acuan suatu kriteria kecantikan terdapat beberapa perbedaan dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Diantaranya bentuk wajah, warna pupil mata,
bentuk bibir, warna kulit dan jerawat sebagai gangguan kulit yang dianggap tidak
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mengganggu. Perbedaan antara kriteria yang digambarkan pada aspek-aspek
kecantikan diawal dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu kriteria
kecantikan fisik akan mengalami suatu pergeseran dari waktu ke waktu sesuai
dengan kriteria kecantikan yang diminati pada suatu saat tertentu.
Dari hasil penelitian pada aspek non fisik didapatkan hasil pada bagian
intelektual bahwa seorang wanita akan lebih terlihat cantik apabila ia memiliki
tanggung jawab, berpikiran maju, positif dan terbuka, intelektual yang baik,
berpendidikan tinggi, cerdas, kemampuan bahasa yang baik, merupakan hal-hal
yang dianggap cukup penting untuk melihat kecantikan seorang wanita. Dengan
memiliki kriteria tentang inteligensi seperti yang banyak diminati kebanyakan
subyek, maka wanita yang memiliki kriteria tersebut dianggap cantik. Tidak
meremehkan orang lain terutama dalam hal intelektual, berwawasan luas, mencari
pengalaman baru untuk menambah pengetahuannya dan tidak menjiplak hasil
karya orang lain merupakan beberapa hal yang tidak terlalu utama dalam
menentukan kriteria kecantikan, namun demikian hal tersebut sedikit banyak
dirasa cukup berguna untuk menunjang kualitas kecantikan seorang wanita.
Pada bagian kecantikan hati, hal yang paling diutamakan dalam kriteria
kecantikan adalah suka menolong, cinta kasih tutur kata yang lembut, sikap yang
tenang, empati, dan berani meminta maaf. Hal-hal inilah yang dianggap paling
penting untuk melihat suatu kecantikan seorang wanita. Hal yang sama
pentingnya adalah rendah hati dan memiliki sikap percaya terhadap orang lain
sehingga dengan memiliki sikap tersebut tidak akan mudah untuk curiga terhadap
orang lain. Dengan bersikap seperti yang diminati oleh kebanyakan subyek maka
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seorang wanita dapat dianggap cantik. Memiliki hati yang cantik, diperlukan oleh
setiap wanita untuk meningkatkan nilai kecantikannya.
Kecantikan non fisik pada bagian moral memiliki beberapa hal yang perlu
dimiliki oleh setiap wanita antara lain berjiwa besar, menjalankan dan mematuhi
norma dengan baik, sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, jujur dalam
mengungkapkan keberadaan dirinya, menghargai orang lain dan memiliki perilaku
ramah dan sopan, dengan demikian dapat meningkatkan kualitas kecantikan
seorang wanita. Selain hal tersebut, ada beberapa hal yang dianggap dapat
mengurangi kecantikan seorang wanita dan sebaiknya dihindari oleh wanita.
Kebanyakan subyek menganggap wanita yang berpakaian terbuka, suka
berbohong, merokok di tempat umum dan bermesra-mesraan di tempat umum
dapat mengurangi dan merusak kecantikan wanita terutama dari segi moral.
Meskipun dirasa cukup penting namun ada juga beberapa orang subyek yang
beranggapan bahwa hal tersebut masih tidak begitu bermasalah untuk menunjang
kecantikan wanita. Dengan memiliki kecantikan dari dalam atau inner beauty
seperti yang banyak diminati oleh kebanyakan subyek dalam penelitian ini maka
wanita tersebut dianggap cantik.
Pada hasil penelitian dengan gambaran aspek yang telah diuraikan pada aspek
non fisik memiliki hasil yang tidak berbeda. Kriteria kecantikan yang diuraikan
pada aspek-aspek kecantikan non fisik menunjukkan bahwa kecantikan dari dalam
atau inner beauty relatif tetap dan tidak mengalami pergeseran dari waktu ke
waktu.
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Dari kriteria kecantikan yang diminati oleh banyak wanita pada penelitian ini
menunjukkan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang baik dan perlu dimiliki oleh
banyak wanita. Pada hasil penelitian, setiap kriteria pada aspek fisik maupun
aspek non fisik yang diminati oleh sebagian besar wanita dalam penelitian ini,
kebanyakan cenderung memilih sesuatu yang baik untuk menggambarkan tentang
kecantikan. Pada aspek fisik kebanyakan wanita memilih sesuatu yang
dianggapnya paling baik dan dapat menggambarkan kecantikan yang sempurna
secara fisik, mulai dari bagian wajah yang cantik dan menarik, tubuh yang ideal
hingga kulit yang indah dan cantik. Pada aspek non fisik kebanyakan subyek
menilai bahwa suatu kecantikan akan lebih sempurna lagi apabila diimbangi
dengan memiliki intelektual yang baik, hati yang cantik dan moral yang baik.
Dengan demikian kebanyakan subyek dalam penelitian ini memandang dan
menilai suatu kecantikan adalah sesuatu perpaduan antara hal-hal yang baik yang
ada dalam diri wanita sehingga dapat memberikan nilai lebih dari diri wanita
tersebut.
Dari penelitian ini, maka kecantikan yang sesungguhnya adalah perpaduan
antara kecantikan fisik dan non fisik. Hal ini dapat menggambarkan bahwa
kecenderungan wanita dewasa dini mempersepsikan kecantikan melibatkan
banyak hal. Proses dari seorang wanita dewasa dini pengguna produk skin care
dapat mempersepsikan suatu kecantikan berawal dari adanya stereotype yang
berkembang di masyarakat tentang suatu kecantikan. Wanita yang cantik adalah
wanita yang bertubuh ramping, berkulit mulus, berwajah menarik, berleher
jenjang dan sebagainya yang berkaitan dengan kondisi fisik. Hal ini tentunya
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dipengaruhi oleh tugas perkembangan yang dialami oleh wanita dewasa dini. Pada
masa ini, seorang wanita dewasa dini akan memiliki pandangan yang lebih
kompleks berbeda dengan pemikiran pada masa remaja dan ini tentunya
dipengaruhi dengan pengalaman, perasaan dan cara berfikir. Pada masa dewasa
dini, terjadi perubahan nilai yang menjadikan seorang wanita dewasa dini akan
lebih kritis dan terbuka untuk memandang suatu kecantikan.
Dari proses psikologis yang dialami oleh setiap individu wanita dewasa dini
dalam menghasilkan sebuah gambaran tentang kecantikan dipengaruhi oleh
banyak aspek yang akan mempengaruhi juga bagaimana seorang wanita
menggambarkan sesuatu dalam hal ini kecantikan. Latar belakang baik itu
pengalaman, perasaan dan kerangka berfikir dari tiap-tiap individu wanita dewasa
dini tentunya berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut maka akan menghasilkan
sebuah gambaran kecantikan yang tentunya juga berbeda-beda, gambaran yang
dimiliki

masing-masing

individu

sesuai

dengan

latar

belakang

yang

mempengaruhi individu tersebut dalam mempersepsikan suatu kecantikan.
Gambaran tentang kecantikan yang dimiliki oleh setiap wanita memberikan
dorongan bagi wanita untuk meningkatkan kualitas kecantikannya. Dengan
menjaga dan merawat kecantikan yang dimiliki oleh wanita juga dapat membantu
meningkatkan kualitas kecantikan yang dimilikinya agar tetap terjaga dengan
baik. Kecantikan fisik memerlukan suatu perawatan yang baik agar tetap cantik
demikian juga kecantikan dari dalam juga tetap memerlukan suatu perawatan agar
tetap terjaga dengan baik. Untuk menjaga kecantikan fisik dapat menggunakan
produk perawatan kecantikan salah satunya produk skin care. Sehingga
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kecantikan fisik dapat tetap terjaga dengan baik. Namun untuk perawatan
kecantikan dari dalam tidak memerlukan kosmetik yang beragam untuk merawat
kecantikannya tersebut. Untuk tetap menjaga kecantikan dari dalam dengan baik
setiap wanita memerlukan pengolahan dan pengenalan terhadap diri sendiri
dengan baik. Antara lain mengenali potensi diri, kekurangan dan kelebihan yang
dimilikinya sehingga dengan belajar memahami diri sendiri kita juga dapat belajar
memahami dan menghargai orang lain. Selain itu pemahaman terhadap diri sendiri
dapat meningkatkan rasa percaya diri wanita dan menjadikan dirinya lebih terlihat
cantik. Sehingga kecantikan dari dalam yang dimilikinya akan lebih dapat terlihat
dan dapat dirasakan oleh orang lain. Hal-hal yang tercermin dalam kecantikan dari
dalam merupakan cerminan dari kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Addilah dalam tanggapannya atas mitos
tentang kecantikan (2005).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Seorang wanita identik dengan kecantikan. Kecantikan yang dimiliki seorang
wanita tidak hanya terbatas pada kecantikan fisik saja, namun kecantikan juga
berasal dari dalam diri individu. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
kriteria kecantikan yang diminati oleh kebanyakan subyek dalam penelitian ini
adalah perpaduan antara kecantikan fisik dengan kecantikan dari dalam diri (inner
beauty) sehingga menghasilkan totalitas diri yang sempurna.
Kecantikan fisik meliputi wajah, tubuh dan kulit. Menurut kriteria kecantikan
secara fisik yang banyak diminati oleh subyek dan dianggap paling penting secara
berurutan adalah wanita yang memiliki alis mata melengkung, bibir merah dengan
bentuk sedang, bulu mata panjang lentik, rambut berwarna hitam dan lurus, mata
bulat dengan pupil coklat, wajah lonjong, tubuh langsing, memiliki tinggi sekitar
151 sampai 170cm, dada sedang, betis yang padat berisi, perut dan pinggul yang
ramping, didukung dengan kulit yang halus, dan berona cerah.
Kriteria kecantikan non fisik atau inner beauty seorang wanita yang diminati
dan dirasa cukup penting dimiliki oleh kebanyakan subyek dalam hal intelektual
adalah wanita yang memiliki sikap bertanggung jawab, berpikiran maju, positif,
terbuka, memiliki intelektual yang baik, berpendidikan tinggi, cerdas dan
berwawasan luas. Untuk kecantikan hati hal yang sebaiknya dimiliki oleh setiap
wanita adalah suka menolong, memiliki cinta kasih, tutur kata yang lembut dan
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tidak menyakitkan orang lain, bersikap tenang, memiliki sikap empati terhadap
orang lain dan rendah hati. Untuk moral yang baik hal yang sebaiknya dimiliki
oleh wanita cantik adalah berjiwa besar, mematuhi peraturan norma yang ada
dengan baik dan menghormati orang lain. Dilihat dari ketiga hal dalam aspek non
fisik yaitu intelektual, kecantikan hati dan moral, hal yang dianggap paling
penting dalam kecantikan non fisik adalah kecantikan hati. Maka wanita yang
memiliki kriteria inner beauty seperti yang diminati kebanyakan subyek dapat
dikatakan cantik.
Persepsi wanita dewasa dini tentang kecantikan berawal dari adanya
stereotype tentang kecantikan yang berkembang di masyarakat. Dari stereotype
yang ada dipersepsikan berbeda-beda oleh

tiap wanita dewasa dini. Hal ini

dipengaruhi karena adanya latar belakang yang berbeda. Latar belakang ini
mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan aspek yang terdapat
dalam diri wanita seperti perubahan nilai, pengaturan masa dewasa dini dan
mencari kelompok yang menyenangkan. Dari hal-hal inilah maka gambaran
tentang kecantikan tersebut dapat terbentuk.

B. Saran
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah
perpaduan antara kecantikan fisik dan non fisik, maka peneliti memberikan saran
bagi:
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1. Wanita dewasa dini
Wanita dewasa dini sebaiknya dapat lebih memahami, memandang dan
melihat tentang kecantikan dengan lebih luas. Kecantikan tidak hanya terbatas
pada kecantikan fisik saja namun kecantikan dari dalam (inner beauty) juga
memiliki peran yang cukup penting dalam kecantikan. Ketidakmampuan
seorang wanita dewasa dini dalam mempersepsikan kecantikan secara
menyeluruh dapat mengakibatkan adanya kecenderungan untuk mempunyai
sikap yang negatif dalam memandang dirinya maupun orang lain. Jadi bukan
hanya kecantikan dari luar saja yang perlu dirawat dan dijaga namun
kecantikan dari dalam juga perlu dirawat dan ditingkatkan agar kecantikan
yang dimilikinya menjadi lebih sempurna.
Wanita dewasa dini sebaiknya juga lebih dapat menerima diri apa adanya.
Pada dasarnya setiap wanita cantik dan unik, namun bagaimana agar
kecantikan itu dapat menjadi lebih berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi
orang lain yang melihat dan merasakannya, maka kecantikan itu memerlukan
suatu perawatan yang baik. Dengan perawatan yang baik pada aspek fisik
maupun non fisik dapat meningkatkan kecantikan seorang wanita. Tapi satu
hal yang harus diperhatikan bagaimana seorang wanita dewasa dini dalam
merawat dan memperoleh kecantikan itu sebaiknya tidak terlalu memaksakan
diri. Namun sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan
tidak dengan melakukan berbagai cara atau menghalalkan segala cara agar
dirinya memperoleh ungkapan kata cantik.
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2. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya persepsi dari
wanita dewasa dini pengguna skin care saja namun juga bisa dilihat
bagaimana persepsi pria tentang kecantikan. Adakah perbedaan ataukah
kesamaan antara pemahaman antara wanita dan pria tentang kecantikan,
sehingga dengan meneliti bagaimanakah persepsi pria tentang kecantikan
dapat ditemukan hal-hal baru. Ketertarikan pria terhadap wanita cantik dapat
menambah dan mengungkap hal-hal tentang kecantikan lebih banyak lagi.
Pandangan pria tentang kecantikan dapat menjadikan suatu wacana baru bagi
peneliti, sebab dalam kecantikan, pria lebih berperan besar sebagai pihak yang
menikmati dan mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh wanita.
Selain itu bagi peneliti selanjutnya lebih memperhatikan tentang alat
pengumpul data atau kuesioner agar lebih memberikan batasan yang jelas
antara aspek yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam penelitian ini
batasan antara kecantikan hati dan moral kurang jelas dan tegas sehingga
banyak kemiripan antara kecantikan hati dan moral. Apabila batasan antar
aspek jelas dan tegas maka akan lebih dapat mengungkap hal-hal yang akan
diketahui dengan lebih mendalam, jelas dan tepat.
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Kuesioner
Yth. Teman-teman Wanita
di tempat

Identitas Diri
Alamat rumah

:

Dengan hormat,
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Saya di sini memohon
kesediaan teman-teman untuk mau sedikit meluangkan waktu
mengisi angket terlampir.
Angket ini mengungkap pandangan pribadi teman-teman
tentang atau seputar kecantikan pada wanita. Untuk itu, silahkan
teman-teman memberikan jawaban sesuai dengan pandangan temanteman. Angket ini bukan merupakan tes sehingga tidak ada penilaian
benar atau salah atas jawaban dari teman-teman. Jawaban yang baik
adalah jawaban yang sesuai dengan pendapat dan keadaan diri temanteman sendiri. Kerahasiaan identitas diri teman-teman akan dijamin,
sehingga teman-teman tidak perlu khawatir untuk memberikan
jawaban apa adanya.
Terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama teman-teman.
Semoga penelitian ini akan bermanfaat.

Skin care yang dipakai

:

Usia

:

Pekerjaan

:

Peneliti

PETUNJUK
1. Isilah angket ini sesuai dengan pendapat anda pribadi dengan cara
memilih salah satu dari tiga alternatif jawaban yang sudah
disediakan. Caranya, berilah tanda silang (X) pada huruf di depan
pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat teman-teman
pribadi.
2. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam angket ini. Jawaban
yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan apa yang ada dalam
diri anda.
3. Jawablah semua pernyataan, jangan sampai ada yang terlewati.
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Kuesioner Persepsi Wanita Dewasa Dini Pengguna Produk Skin Care
Tentang Kecantikan
1. Bentuk wajah bagaimana yang anda anggap cantik?
a. Lonjong
b. Bulat
c. Tirus atau ramping
2. Menurut anda bagaimanakah bentuk mata yang anda anggap cantik?
a. Sipit
b. Bulat
c. Besar
3. Warna pupil mata seperti apakah yang anda anggap cantik?
a. Coklat
b. Hitam
c. Biru
4. Menurut anda bulu mata seperti apakah yang anda anggap cantik?
a. Pendek dan lentik
b. Panjang dan lurus
c. Panjang dan lentik
5. Menurut anda, wanita akan terlihat lebih cantik dan menarik dengan alis
mata yang bagaimana?
a. Melengkung asli dan alami
b. Lurus asli dan alami
c. Ditato berbentuk melengkung
6. Apa pendapat anda tentang bentuk hidung yang menarik?
a. Hidung yang kecil dan mungil
b. Hidung yang berbentuk lebar dan agak pesek
c. Hidung yang mancung
7. Bentuk bibir bagaimanakah yang anda anggap cantik?
a. Tipis
b. Sedang
c. Tebal
8. Warna bibir seperti apakah yang anda anggap cantik?
a. Kecoklatan
b. Kemerahan
c. Kehitaman
9. Jenis rambut bagaimanakah yang anda anggap cantik?
a. Lurus
b. Ikal

Keriting

10. Warna rambut apa yang anda anggap cantik?
a. Kemerahan
b. Kecoklatan
c. Kehitaman
11. Bentuk tubuh seperti apakah yang anda anggap cantik?
a. Kurus
b. Gemuk
c. Langsing
12. Berapakah tinggi tubuh yang anda pandang cantik?
a. 150 cm atau kurang
b. 151 – 170 cm
c. Lebih dari 171 cm
13. Menurut anda bagaimanakah bentuk lengan tubuh wanita yang cantik?
a. Panjang dan padat berisi
b. Pendek dan berotot
c. Panjang dan berotot
14. Menurut anda bagaimanakah bentuk perut yang indah dan cantik?
a. Ramping
b. Sedikit buncit
c. Berotot
15. Menurut anda, pantat yang indah memiliki bentuk seperti apa?
a. Datar dan rata
b. Padat dan berisi
c. Agak turun dan agak menggelambir
16. Seperti apakah bentuk payudara yang cantik dan indah menurut anda?
a. Kecil
b. Sedang
c. Besar
17. Menurut anda bagaimanakah bentuk pinggul yang cantik dan indah?
a. Lurus
b. Ramping
c. Besar dan lebar
18. Menurut anda bagaimana bentuk paha yang cantik dan menarik?
a. Besar
b. Sedang
c. Kecil atau kurus
19. Menurut anda bentuk betis seperti apakah yang terlihat cantik?
a. Kurus kering
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

b. Padat berisi
c. Berotot
Agar terlihat cantik dan ideal, bagaimanakah sebaiknya porporsi tubuh
dan kaki?
a. Seimbang, panjang antara kaki dan tubuh sama
b. Lebih panjang tubuh daripada kaki
c. Lebih panjang kaki daripada tubuh
Menurut anda bagaimanakah tekstur kulit yang cantik dan sehat?
a. Halus
b. Agak keriput
c. Agak kasar
Menurut anda apa warna kulit yang anda anggap cantik?
a. Sawo matang
b. Kuning langsat
c. Putih
Menurut anda bagaimanakah kulit tubuh wanita yang cantik dan
menarik?
a. Memiliki bulu yang cukup banyak
b. Sedikit berbulu
c. Licin tak berbulu
Menurut anda lubang pori-pori bagaimanakah yang dapat menunjang
kecantikan kulit?
a. Berpori-pori besar
b. Berpori-pori kecil
c. Berpori-pori rapat atau samar-samar
Menurut anda jenis kulit seperti apakah yang dapat anda anggap cantik?
a. Agak kering
b. Normal
c. Berminyak
Menurut anda gangguan pada kulit yang paling kurang mengganggu
kecantikan seseorang adalah?
a. Selulit
b. Noda atau flek hitam
c. Jerawat
Menurut anda kulit kaki seperti apakah yang anda anggap cantik?
a. Pecah-pecah
b. Kasar
c. Halus
Menurut anda rona kulit yang seperti apakah yang anda anggap cantik?
a. Cerah dan bercahaya

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

b. Kusam dan keriput
c. Bercahaya dan keriput
Menurut anda jenis kulit bibir seperti apakah yang anda pandang cantik?
a. Lembut dan kenyal
b. Agak pecah-pecah dan agak mengelupas
c. Kering
Menurut anda, permukaan kulit bagaimanakah yang tampak cantik?
a. Mulus
b. Ada sedikit flek hitam atau tahi lalat
c. Ada sedikit noda
Menurut anda, apa yang sebaiknya dimiliki seorang wanita cantik dalam
hal kemampuan inteligensi agar dapat lebih meningkatkan nilai
kecantikannya?
a. Cerdas
b. Pintar
c. Rata-rata
Menurut anda, manakah pendidikan di bawah ini yang sebaiknya
dimiliki dan dapat meningkatkan nilai kecantikan seorang wanita?
a. Sarjana atau lebih
b. Setingkat SMU
c. Setingkat SMP
Menurut anda, selain pengetahuan atau pendidikan formal apa yang
sebaiknya dimiliki seorang wanita cantik agar lebih menambah kualitas
kecantikannya?
a. Keterampilan
b. Wawasan yang luas
c. Materi yang cukup
Menurut anda, sikap apa yang dirasa kurang pantas dilakukan oleh
seorang wanita cantik sehingga dapat mengurangi nilai kecantikan yang
dimilikinya?
a. Bersikap sok tahu akan segala hal
b. Bersikap merasa dirinya yang paling pintar
c. Bersikap meremehkan orang lain
Menurut anda, hal apa yang sebaiknya dimiliki wanita cantik agar tidak
mudah diremehkan orang lain dan dapat meningkatkan nilai
kecantikannya?
a. Intelektual yang baik
b. Wawasan yang sempit
c. Kemampuan yang terbatas
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36. Menurut anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wanita cantik
dalam meningkatkan kemampuan inteligensinya agar dapat
meningkatkan kualitas nilai kecantikannya?
a. Banyak belajar dan membaca
b. Berdiam diri di rumah
c. Mencari pengalaman baru
37. Menurut anda, apa yang sebaiknya dihindari seorang wanita cantik
dalam hal menunjukkan kemampuan inteligensi yang dimilikinya lewat
karya ilmiah sehingga dapat mengurangi nilai kecantikannya?
a. Menjiplak hasil karya orang lain
b. Membayar orang lain untuk mengerjakan tugasnya
c. Mencuri ide dari orang lain
38. Menurut anda jika seorang wanita cantik menjadi seorang pemimpin,
manakah sikap yang sebaiknya dilakukan agar dapat meningkatkan
kualitas nilai kecantikan yang dimilikinya?
a. Arogan
b. Bertanggung jawab dan menghargai bawahannya
c. Tidak tegas
39. Menurut anda, cara berpikir seperti apakah yang sebaiknya dimiliki oleh
seorang wanita cantik agar dapat lebih meningkatkan nilai
kecantikannya?
a. Berpikiran maju, positif dan terbuka
b. Berpikiran negatif dan banyak berprasangka buruk
c. Berpikiran hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri
40. Menurut anda, manakah kemampuan berbahasa di bawah ini yang
sebaiknya dimiliki dan dapat meningkatkan kualitas nilai kecantikan
seorang wanita?
a. Bahasa indonesia saja
b. Bahasa indonesia dan satu bahasa asing
c. Bahasa indonesia dan dua bahasa asing atau lebih
41. Menurut anda selain kecantikan fisik, hal apa lagi yang sebaiknya
dimiliki oleh seorang wanita cantik agar dapat meningkatkan kualitas
nilai kecantikannya?
a. Perilaku yang baik
b. Pemikiran yang maju
c. Hati yang cantik

42. Menurut anda, sifat apa yang sebaiknya dimiliki oleh wanita cantik
terhadap orang yang sedang memerlukan bantuan agar dapat
meningkatkan kualitas nilai kecantikannya?
a. Acuh tak acuh
b. Suka menolong
c. Menolong asal ada imbalan atau balas jasanya
43. Menurut anda, sifat apa yang sebaiknya dimiliki oleh wanita cantik
dalam berhubungan dengan orang lain sehingga dapat meningkatkan
kualitas nilai kecantikannya?
a. Emosional
b. Sopan dan santun
c. Suka mencari perhatian
44. Menurut anda, sifat apa yang sebaiknya dimiliki dan dikembangkan oleh
wanita cantik dalam berhubungan dengan sesama agar dapat
meningkatkan kualitas nilai kecantikannya?
a. Semena-mena
b. Pilih kasih terhadap orang-orang tertentu saja
c. Cinta kasih
45. Menurut anda, sikap apa yang sebaiknya dimiliki seorang wanita cantik
ketika sedang berbicara dengan orang lain agar dapat meningkatkan
kualitas nilai kecantikannya?
a. Menyindir orang lain
b. Ketus dan keras
c. Tutur kata yang lembut dan tidak menyakitkan orang lain
46. Menurut anda, sifat apa yang dapat meningkatkan kualitas nilai
kecantikan dan sebaiknya dimiliki oleh seorang wanita cantik ketika
sedang berada dalam suasana yang kacau?
a. Tenang
b. Panik
c. Terbawa emosi
47. Menurut anda, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh wanita cantik agar
dapat meningkatkan kualitas nilai kecantikannya?
a. Sombong
b. Merasa tahu segala hal (sok tahu)
c. Rendah hati
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48. Menurut anda, sikap apa yang sebaiknya dikembangkan dalam
berinteraksi dengan orang lain agar dapat menambah kualitas nilai
kecantikannya?
a. Mudah tersinggung
b. Waspada dan curiga
c. Percaya dan menghargai orang lain
49. Menurut anda, sikap apa yang sebaiknya dimiliki seorang wanita cantik
ketika orang lain berada dalam keadaan duka agar dapat meningkatkan
kualitas nilai kecantikannya?
a. Empati
b. Masa bodoh
c. Emosi
50. Menurut anda, sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh wanita cantik
ketika ia melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang lain agar dapat
meningkatkan kualitas nilai kecantikannya?
a. Minta maaf
b. Diam saja pura-pura tidak tahu
c. Memarah-marahi
51. Menurut anda, bagaimanakah sebaiknya seorang wanita cantik
menyikapi suatu kekalahan dari orang lain sehingga dapat meningkatkan
nilai kecantikannya?
a. Frustasi
b. Berjiwa besar
c. Tidak terima dan berprasangka buruk
52. Menurut anda, manakah sikap di bawah ini yang dirasa kurang pantas
dilakukan seorang wanita cantik dalam bergaul dengan lawan jenis
sehingga dapat mengurangi nilai kecantikan yang dimilikinya?
a. Bermesra-mesraan di tempat umum
b. Bersikap sopan dan menghargai lawan jenis
c. Bersikap kasar dan jaga jarak terhadap lawan jenis
53. Menurut anda, cara berpakaian seperti apa yang sebaiknya dihindari
wanita cantik agar dapat meningkatkan kualitas nilai kecantikannya?
a. Terbuka
b. Rapi dan sopan
c. Sangat tertutup
54. Menurut anda, apa yang sebaiknya dilakukan seorang wanita cantik
dalam menyikapi berbagai norma yang ada di dalam lingkungannya?
a. Norma hanya sebagai beban
b. Menjalankan norma semaunya sendiri
c. Menjalankan dan mematuhi norma sebagai batasan dengan baik

55. Menurut anda, manakah perilaku di bawah ini yang dirasa dapat
menunjukkan bahwa seorang wanita cantik memiliki moral yang baik?
a. Perilaku yang ramah dan sopan
b. Perilaku yang ambisius
c. Perilaku yang brutal
56. Menurut anda, sikap apa yang dapat mengurangi nilai kecantikan seorang
wanita?
a. Jujur
b. Bohong
c. Plin-plan
57. Menurut anda, manakah sikap di bawah ini yang dirasa kurang etis
dilakukan seorang wanita cantik sehingga dapat mengurangi nilai
kecantikannya?
a. Selalu pulang larut malam
b. Merokok di tempat umum
c. Bermain ke diskotek
58. Apa yang seharusnya dilakukan seorang wanita cantik terhadap orang
yang lebih tua?
a. Menghormati
b. Menganggap sama seperti kita
c. Takut
59. Sikap bagaimanakah yang seharusnya dimiliki seorang wanita cantik
ketika sedang berkunjung ke rumah orang lain?
a. Berlaku sama seperti di rumah sendiri
b. Mengambil jarak dan berusaha untuk tidak merepotkan orang yang
didatangi
c. Sopan dan menghargai orang yang didatangi
60. Menurut anda, sifat apa yang sebaiknya dimiliki wanita dalam
menunjukkan keberadaan dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas
nilai kecantikannya?
a. Menutupi kekurangan yang dimilikinya
b. Jujur apa adanya
c. Dibuat-buat agar selalu terlihat baik
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Hasil Test – Retest

No.
Item
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pilihan Jawaban
Bentuk wajah
a. Lonjong
b. Bulat
c. Tirus dan ramping
Bentuk mata
a. Sipit
b. Bulat
c. Besar
Warna pupil mata
a. Coklat
b. Hitam
c. Biru
Bulu mata
a. Pendek dan lentik
b. Panjang dan lurus
c. Panjang dan lentik
Alis mata
a. Melengkung asli dan alami
b. Lurus asli dan alami
c. Ditato berbentuk melengkung
Bentuk hidung
a. Hidung yang kecil dan mungil
b. Hidung yang berbentuk lebar dan agak pesek
c. Hidung yang mancung

Test

Retest

Jmlh

%

Jmlh

%

2
1
2

40%
20%
40%

2
1
2

40%
20%
40%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

1
4
0

20%
80%
0%

2
3
0

40%
60%
0%

1
0
4

20%
0%
80%

0
0
5

0%
0%
100%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

1
0
4

20%
0%
80%

1
0
4

20%
0%
80%
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Bentuk bibir
a. Tipis
b. Sedang
c. Tebal
Warna bibir
a. Coklat
b. Merah
c. Hitam
Jenis rambut
a. Lurus
b. Ikal
c. Keriting
Warna rambut
a. Kemerahan
b. Kecoklatan
c. Kehitaman
Bentuk tubuh
a. Kurus
b. Gemuk
c. Langsing
Tinggi tubuh
a. 150 cm atau kurang
b. 151 – 170 cm
c. Lebih dari 171 cm
Bentuk lengan tubuh
a. Panjang dan padat berisi
b. Pendek dan berotot
c. panjang dan berotot

3
2
0

60%
40%
0%

3
2
0

60%
40%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

1
4
0

20%
80%
0%

2
3
0

40%
60%
0%

0
1
4

0%
20%
80%

0
1
4

0%
20%
80%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bentuk perut
a. Ramping
b. Sedikit buncit
c. Berotot
Bentuk pantat
a. Datar dan rata
b. Padat dan berisi
c. Agak turun dan agak menggelambir
Bentuk payudara
a. Kecil
b. Sedang
c. Besar
Bentuk pinggul
a. Lurus
b. Ramping
c. Besar dan lebar
Bentuk paha
a. Besar
b. Sedang
c. Kecil atau kurus
Bentuk betis
a. Kurus kering
b. Padat berisi
c. Berotot
Proporsi tubuh dan kaki
a. Seimbang, panjang antara kaki dan tubuh sama
b. Lebih panjang tubuh daripada kaki
c. Lebih panjang kaki daripada tubuh

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

4
0
1

80%
0%
20%

3
0
2

60%
0%
40%
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Tekstur kulit
a. Halus
b. Agak keriput
c. Agak kasar
Warna kulit
a. Sawo matang
b. Kuning langsat
c. Putih
Kulit tubuh
a. Memiliki bulu yang cukup banyak
b. Sedikit berbulu
c. Licin tak berbulu
Lubang pori-pori kulit
a. Berpori-pori besar
b. Berpori-pori kecil
c. Berpori-pori rapat atau samar-samar
Jenis kulit
a. Agak kering
b. Normal
c. Berminyak
Gangguan kulit
a. Selulit
b. Noda atau flek hitam
c. Jerawat
Kulit kaki
a. Pecah-pecah
b. Kasar
c. Halus

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

1
4
0

20%
80%
0%

1
4
0

20%
80%
0%

0
4
1

0%
80%
20%

0
1
4

0%
20%
80%

0
3
2

0%
60%
40%

0
2
3

0%
40%
60%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

1
1
3

20%
20%
60%

2
1
2

40%
20%
40%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Rona kulit
a. Cerah dan bercahaya
b. Kusam dan keriput
c. Bercahaya dan keriput
Jenis kulit bibir
a. Lembut dan kenyal
b. Agak pecah-pecah dan agak mengelupas
c. Kering
Permukaan kulit
a. Mulus
b. Ada sedikit flek hitam atau tahi lalat
c. Ada sedikit noda
Kemampuan inteligensi
a. Cerdas
b. Pintar
c. Rata-rata
Pendidikan
a. Sarjana atau lebih
b. Setingkat SMU
c. Setingkat SMP
Selain pengetahuan atau pendidikan formal
a. Ketrampilan
b. Wawasan yang luas
c. Materi yang cukup
Sikap yang kurang pantas
a. Bersikap sok tahu akansegala hal
b. Bersikap merasa dirinya yang paling pintar
c. Bersikap meremehkan orang lain

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

2
3
0

40%
60%
0%

2
3
0

40%
60%
0%

1
0
4

20%
0%
80%

1
0
4

20%
0%
80%
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Hal yang sebaiknya dimiliki
a. Intelektual yang baik
b. Wawasan yang sempit
c. Kemempuan yang terbatas
Hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
a. Banyak belajar dan membaca
b. Berdiam diri di rumah
c. Mencari pengalaman baru
Hal yang sebaiknya dihindari
a. Menjiplak hasil orang lain
b. Membayar orang lain untuk mengerjakan tugasnya
c. Mencuri ide dari orang lain
Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pemimpin
a. Arogan
b. Bertanggung jawab dan menghargai bawahannya
c. Tidak tegas
Cara berfikir
a. Berpikiran maju, positif dan terbuka
b. Berpikiran negatif dan banyak berprasangka buruk
c. Berpikiran hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri
Kemampuan berbahasa
a. Bahasa Indonesia saja
b. Bahasa Indonesia dan satu bahasa asing
c. Bahasa Indonesia dan dua bahasa asing atau lebih
Hal yang perlu dimiliki wanita selain kecantikan fisik
a. Perilaku yang baik
b. Pemikiran yang maju
c. Hati yang cantik

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

3
0
2

60%
0%
40%

3
0
2

60%
0%
40%

2
2
1

40%
40%
20%

3
2
0

60%
40%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

1
0
4

20%
0%
80%

1
0
4

20%
0%
80%
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Sifat yang sebaiknya dimiliki terhadap orang yang memerlukan bantuan
a. Acuh tak acuh
b. Suka menolong
c. Menolong asal ada imbalan atau balas jasanya
Sifat yang sebaiknya dimiliki dalam berhubungan dengan orang lain
a. Emosional
b. Sopan dan santun
c. Suka mencari perhatian
Sifat apa yang sebaiknya dimiliki dalam berhubungan dengan sesama
a. Semena-mena
b. Pilih kasih terhadap orang-orang tertntu saja
c. Cinta kasih
Sikap yang perlu dimiliki dalam berbicara dengan orang lain
a. Menyindir orang lain
b. Ketus dan keras
c. Tutur kata yang lembut dan tidak menyakitkan orang lain
Sifat yang sebaiknya dimiliki dalam keadaan yang kacau
a. Tenang
b. Panik
c. Terbawa emosi
Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh wanita
a. Sombong
b. Merasa tahu segala hal (sok tahu)
c. Rendah hati
Sikap dalam berinteraksi dengan orang
a. Mudah tersinggung
b. Waspada dan curiga
c. Percaya dan menghargai orag lain

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Sikap yang perlu dimiliki ketika orang lain dalam keadaan duka
a. Empati
b. Masa bodoh
c. Emosi
Sikap yang dilakukan ketika berbuat kesalahan dan menyakiti orang lain
a. Minta maaf
b. Diam saja pura-pura tidak tahu
c. Memarah-marahi
Menyikapi kekalahan dari orang lain
a. Frustasi
b. Berjiwa besar
c. Tidak terima dan berprasangka buruk
Sikap yang tidak pantas dalam bergaul dengan lawan jenis
a. Bermesra-mesraan di tempat umum
b. Bersikap sopan dan menghargai lawan jenis
c. Bersikap kasar dan jaga jarak terhadap lawan jenis
Cara berpakaian yang sebaiknya dihindari
a. Terbuka
b. Rapi dan sopan
c. Sangat tertutup
Menyikapi norma yang ada di lingkungan
a. Norma hanya sebagai beban
b. Menjalankan norma semaunya sendiri
c. Menjalankan & mematuhi norma sebagai batasan dengan baik
Perilaku yang menunjukkan moral yang baik
a. Perilaku yang ramah dan sopan
b. Perilaku yang ambisius
c. Perilaku yang brutal

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%

1
1
3

20%
20%
60%

4
0
1

80%
0%
20%

4
1
0

80%
20%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

0
0
5

0%
0%
100%

0
0
5

0%
0%
100%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%
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56.

57.

58.

59.

60.

Sikap yang mengurangi nilai kecantikan
a. Jujur
b. Bohong
c. Plin-plan
Sikap yang dirasa kurang etis
a. Selalu pulang larut malam
b. Merokok di tempat umum
c. Bermain ke diskotek
Hal yang sebaiknya dilakukan terhadap orang tua
a. Menghormati
b. Menganggap sama seperti kita
c. Takut
Sikap ketika berkunjung ke rumah orang lain
a. Berlaku sama seperti di rumah sendiri
b. Mengambil jarak dan berusaha untuk tidak merepotkan orang yang di
datangi
c. Sopan dan menghargai orang yang didatangi
Sifat yang dimiliki dalam menunjukkan keberadaan dirinya
a. Menutupi kekurangan yang dimilikinya
b. Jujur apa adanya
c. Dibuat-buat agar selelu terlihat baik

0
3
2

0%
60%
40%

0
3
2

0%
60%
40%

1
4
0

20%
80%
0%

1
4
0

20%
80%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

5
0
0

100%
0%
0%

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

5

100%

5

100%

0
5
0

0%
100%
0%

0
5
0

0%
100%
0%
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No
Pilihan jawaban
item
1. Bentuk wajah
a. Lonjong
b. Bulat
c. Tirus dan ramping
2. Bentuk mata
a. Sipit
b. Bulat
c. Besar
3. Warna pupil mata
a. Coklat
b. Hitam
c. Biru
4. Bulu mata
a. Pendek dan lentik
b. Panjang dan lurus
c. Panjang dan lentik
5. Alis mata
a. Melengkung asli dan alami
b. Lurus asli dan alami
c. Ditato berbentuk melengkung
6. Bentuk hidung
a. Hidung yang kecil dan mungil
b. Hidung yang berbentuk lebar dan agak pesek
c. Hidung yang mancung
7. Bentuk bibir
a. Tipis
b. Sedang
c. Tebal
8. Warna bibir
a. Coklat
b. Merah
c. Hitam
9. Jenis rambut
a. Lurus
b. Ikal
c. Keriting
10. Warna rambut
a. Kemerahan
b. Kecoklatan
c. Kehitaman

Jmlh

Persentase

22
12
26

36,66%
20%
23,33%

8
41
11

13,33%
68,33%
18,33%

32
20
8

53,33%
33,33%
13,33%

4
0
56

6,66%
0%
93,33%

59
1
0

98,33%
1,66%
0%

11
0
49

18,33%
0%
81,66%

21
34
5

35%
56,66%
8,33%

3
57
0

5%
95%
0%

35
23
2

58,33%
38,33%
3,33%

1
16
43

1,66%
26,66%
71,66%
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bentuk tubuh
a. Kurus
b. Gemuk
c. Langsing
Tinggi tubuh
a. 150 cm atau kurang
b. 151 – 170 cm
c. Lebih dari 171 cm
Bentuk lengan tubuh
a. Panjang dan padat berisi
b. Pendek dan berotot
c. panjang dan berotot
Bentuk perut
a. Ramping
b. Sedikit buncit
c. Berotot
Bentuk pantat
a. Datar dan rata
b. Padat dan berisi
c. Agak turun dan agak menggelambir
Bentuk payudara
a. Kecil
b. Sedang
c. Besar
Bentuk pinggul
a. Lurus
b. Ramping
c. Besar dan lebar
Bentuk paha
a. Besar
b. Sedang
c. Kecil atau kurus
Bentuk betis
a. Kurus kering
b. Padat berisi
c. Berotot
Proporsi tubuh dan kaki
a. Seimbang, panjang antara kaki dan tubuh sama
b. Lebih panjang tubuh daripada kaki
c. Lebih panjang kaki daripada tubuh
Tekstur kulit
a. Halus
b. Agak keriput
c. Agak kasar

0
2
58

0%
3,33%
96,66%

0
58
2

0%
96,66%
3,33%

57
0
3

95%
0%
5%

53
2
5

88,33%
3,33%
8,3%

1
59
0

1,66%
98,33%
0%

2
54
4

3,33%
90%
6,66%

1
45
14

1,66%
75%
23,33%

1
56
3

1,66%
93,33%
5%

4
54
2

6,66%
90%
3,33%

35
1
24

58,33%
1,66%
40%

60
0
0

100%
0%
0%
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Warna kulit
a. Sawo matang
b. Kuning langsat
c. Putih
Kulit tubuh
a. Memiliki bulu yang cukup banyak
b. Sedikit berbulu
c. Licin tak berbulu
Lubang pori-pori kulit
a. Berpori-pori besar
b. Berpori-pori kecil
c. Berpori-pori rapat atau samar-samar
Jenis kulit
a. Agak kering
b. Normal
c. Berminyak
Gangguan kulit
a. Selulit
b. Noda atau flek hitam
c. Jerawat
Kulit kaki
a. Pecah-pecah
b. Kasar
c. Halus
Rona kulit
a. Cerah dan bercahaya
b. Kusam dan keriput
c. Bercahaya dan keriput
Jenis kulit bibir
a. Lembut dan kenyal
b. Agak pecah-pecah dan agak mengelupas
c. Kering
Permukaan kulit
a. Mulus
b. Ada sedikit flek hitam atau tahi lalat
c. Ada sedikit noda
Kemampuan inteligensi
a. Cerdas
b. Pintar
c. Rata-rata
Pendidikan
a. Sarjana atau lebih
b. Setingkat SMU
c. Setingkat SMP

19
34
7

31,66%
56,66%
11,66%

4
38
18

6,66%
63,33%
30%

2
26
32

3,33%
43,33%
53,33%

0
59
1

0%
98,33%
1,66%

17
18
25

28,33%
30%
41,66%

0
0
60

0%
0%
100%

60
0
0

100%
0%
0%

60
0
0

100%
0%
0%

58
1
1

96,66%
1,66%
1,66%

54
5
1

90%
8,33%
1,66%

56
4
0

93,33%
6,66%
0%
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Selain pengetahuan atau pendidikan formal
16
a. Ketrampilan
44
b. Wawasan yang luas
0
c. Materi yang cukup
Sikap yang kurang pantas
7
a. Bersikap sok tahu akan segala hal
7
b. Bersikap merasa dirinya yang paling pintar
46
c. Bersikap meremehkan orang lain
Hal yang sebaiknya dimiliki
59
a. Intelektual yang baik
1
b. Wawasan yang sempit
0
c. Kemampuan yang terbatas
Hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
26
a. Banyak belajar dan membaca
0
b. Berdiam diri di rumah
34
c. Mencari pengalaman baru
Hal yang sebaiknya dihindari
30
a. Menjiplak hasil orang lain
14
b. Membayar orang lain untuk mengerjakan tugasnya
16
c. Mencuri ide dari orang lain
Sikap yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pemimpin
0
a. Arogan
60
b. Bertanggung jawab dan menghargai bawahannya
0
c. Tidak tegas
Cara berfikir
60
a. Berpikiran maju, positif dan terbuka
0
b. Berpikiran negatif dan banyak berprasangka buruk
0
c. Berpikiran hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri
Kemampuan berbahasa
0
a. Bahasa Indonesia saja
7
b. Bahasa Indonesia dan satu bahasa asing
53
c. Bahasa Indonesia dan dua bahasa asing atau lebih
Hal yang perlu dimiliki wanita selain kecantikan fisik
5
a. Perilaku yang baik
22
b. Pemikiran yang maju
33
c. Hati yang cantik
Sifat yang sebaiknya dimiliki terhadap orang yang memerlukan bantuan
0
a. Acuh tak acuh
60
b. Suka menolong
0
c. Menolong asal ada imbalan atau balas jasanya
Sifat yang sebaiknya dimiliki dalam berhubungan dengan orang lain
0
a. Emosional
60
b. Sopan dan santun
0
c. Suka mencari perhatian

26,66%
73,33%
0%
11,66%
11,66%
76,66%
98,33%
1,66%
0%
43,33%
0%
56,66%
50%
23,33%
26,66%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
11,66%
88,33%
8,33%
36,66%
55%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Sifat apa yang sebaiknya dimiliki dalam berhubungan dengan sesama
0
0%
a. Semena-mena
0
0%
b. Pilih kasih terhadap orang-orang tertntu saja
60
100%
c. Cinta kasih
Sikap yang perlu dimiliki dalam berbicara dengan orang lain
0
0%
a. Menyindir orang lain
0
0%
b. Ketus dan keras
60
100%
c. Tutur kata yang lembut dan tidak menyakitkan orang lain
Sifat yang sebaiknya dimiliki dalam keadaan yang kacau
60
100%
a. Tenang
0
0%
b. Panik
0
0%
c. Terbawa emosi
Sikap dalam berinteraksi dengan orang
0
0%
a. Sombong
1
1,66%
b. Merasa tahu segala hal (sok tahu)
59
98,33%
c. Rendah hati
Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh wanita dalam berinteraksi dengan orang lain
0
0%
a. Mudah tersinggung
0
0%
b. Waspada dan curiga
60
100%
c. Percaya dan menghargai orag lain
Sikap yang perlu dimiliki ketika orang lain dalam keadaan duka
60
100%
a. Empati
0
0%
b. Masa bodoh
0
0%
c. Emosi
Sikap yang dilakukan ketika berbuat kesalahan dan menyakiti orang lain
60
100%
a. Minta maaf
0
0%
b. Diam saja pura-pura tidak tahu
0
0%
c. Memarah-marahi
Menyikapi kekalahan dari orang lain
0
0%
a. Frustasi
60
100%
b. Berjiwa besar
0
0%
c. Tidak terima dan berprasangka buruk
Sikap yang tidak pantas dalam bergaul dengan lawan jenis
27
45%
a. Bermesra-mesraan di tempat umum
23
38,33%
b. Bersikap sopan dan menghargai lawan jenis
10
16,66%
c. Bersikap kasar dan jaga jarak terhadap lawan jenis
Cara berpakaian yang sebaiknya dihindari
41
68,33%
a. Terbuka
11
18,33%
b. Rapi dan sopan
8
13,33%
c. Sangat tertutup
Menyikapi norma yang ada di lingkungan
0
0%
a. Norma hanya sebagai beban
0
0%
b. Menjalankan norma semaunya sendiri
60
100%
c. Menjalankan & mematuhi norma sebagai batasan dengan
baik
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

Perilaku yang menunjukkan moral yang baik
a. Perilaku yang ramah dan sopan
b. Perilaku yang ambisius
c. Perilaku yang brutal
Sikap yang mengurangi nilai kecantikan
a. Jujur
b. Bohong
c. Plin-plan
Sikap yang dirasa kurang etis
a. Selalu pulang larut malam
b. Merokok di tempat umum
c. Bermain ke diskotek
Hal yang sebaiknya dilakukan terhadap orang tua
a. Menghormati
b. Menganggap sama seperti kita
c. Takut
Sikap ketika berkunjung ke rumah orang lain
a. Berlaku sama seperti di rumah sendiri
b. Mengambil jarak dan berusaha untuk tidak merepotkan orang
yang di datangi
c. Sopan dan menghargai orang yang didatangi
Sifat yang dimiliki dalam menunjukkan keberadaan dirinya
a. Menutupi kekurangan yang dimilikinya
b. Jujur apa adanya
c. Dibuat-buat agar selelu terlihat baik

58
1
1

96,66%
1,66%
1,66%

5
39
16

8,33%
65%
26,66%

6
31
23

10%
51,66%
38,33%

60
0
0

100%
0%
0%

0
1

0%
1,66%

59

98,33%

1
59
0

1,66%
98,33%
0%

79

