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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara body image 

dengan intensitas perawatan wajah dan tubuh pada remaja putri di klinik 

kecantikan Mutia Vie Skin Care Jepara. Populasi yang dijadikan subjek dalam 

penelitian ini adalah remaja putri pengguna jasa perawatan dan kecantikan di 

klinik kecantikan Mutia Vie Skin Care Jepara, sampelnya yaitu remaja putri usia 

17-24 tahun dan yang telah melakukan perawatan lebih dari dua kali sebanyak 56 

subyek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala dan 

tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah Incidental Sampling.  

Aitem skala penelitian body image berjumlah 28 aitem. Hasil penelitian  

skala body image dari 28 aitem terdapat 19 aitem yang memiliki daya beda tinggi 

dan 9 aitem yang berdaya beda rendah. Koefisien daya beda untuk aitem yang 

memiliki daya beda tinggi berkisar antara 0,266-0,658. Aitem skala penelitian 

intensitas perawatan berjumlah 34 aitem. Hasil penelitian skala intensitas 

perawatan dari 34 aitem terdapat 17 aitem yang memiliki daya beda tinggi dan 17 

aitem yang berdaya beda rendah. Koefisien daya beda untuk aitem yang memiliki 

daya beda tinggi berkisar antara 0,267-0,748. 

Uji Normalitas variabel intensitas perawatan wajah dan tubuh memperoleh 

nilai KS-Z = 0,491 dengan taraf signifikansi 0,969 (p>0,05) berarti sebaran data 

intensitas perawatan wajah dan tubuh adalah normal, variabel body image 

memperoleh nilai KS-Z = 0,355 dengan taraf signifikansi 0,939 (p>0,05) berarti 

sebaran data body image adalah normal. Hipotesis penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif antara body image dengan intensitas perawatan wajah dan tubuh 

pada remaja putri di klinik kecantikan Mutia Vie Skin Care Jepara. Hubungan 

antara body image dengan intensitas perawatan wajah dan tubuh pada remaja putri 

dengan menggunakan korelasi product moment diperoleh rxy=-0,094 dan Fhitung= 

0,484 dengan  p= 0,490 (p>0,05) hal tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh 

negatif yang signifikan antara body image dengan intensitas perawatan wajah dan 

tubuh.  
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