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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pendapat responden mengenai Feminitas Kecantikan Ideal berhubungan 

dengan Barbie Culture. 

a. Feminitas Fisik 

1) Bagaimana penilaian anda mengenai rambut yang indah? 

1. Apakah anda merasa sudah memiliki rambut yang indah? 

II. Bagaimana penilaian anda mengenai rambut anda? 

III. Apakah anda sudah puas dengan rambut anda? 

IV. Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan rambut yang indah? 

2) Bagaimana penilaian anda mengenai bentuk kaki yang indah? 

1. Apakah anda merasa sudah memiliki bentuk kaki yang indah? 

n. Bagaimana penilaian anda mengenai bentuk kaki anda? 

m. Apakah anda sudah puas dengan bentuk kaki anda? 

IV. Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan bentuk kaki yang 

anda inginkan? 

3) Menurut anda, bentuk payudara yang seperti apa yang sempuma? 

I. Apakah anda merasa sudah memiliki bentuk payudara yang 

indah? 

n. Bagaimana menurut anda bentuk payudara anda? 

nr. Apakah anda sudah puas dengan bentuk payudara anda? 

IV. Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan bentuk payudara 

yang anda inginkan? 
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4) Bagaimana penilaian anda mengenai bentuk pinggang yang ramping? 

i. Apakah anda merasa sudah memiliki bentuk pinggang yang 

bagus? 

1i. Bagaimana menurut anda bentuk pinggang anda? 

ni. Apakah anda sudah puas dengan bentuk pinggang anda? 

1v. Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan bentuk pinggang 

yang and a inginkan? 

b. Feminitas Sikap 

1) Bagaimana penilaian anda mengenai cara bersikap yang baik 

terhadap orang lain? 

i. Bagaimana anda menilai diri anda dalam bersikap? 

2) Bagaimana penilaian anda mengenai seseorang yang menurut 

anda merupakan sosok yang menyenangkan dengan tutur 

kata yang lembut, dan sopan? 

L Menurut anda, apakah anda merupakan sosok yang 

menyenangkan dengan tutur kata yang lembut, dan 

sopan? 

3) Sejauh ini, Bagaimana anda menilai seseorang yang memiliki sifat 

suka menolong orang lain? 

i. apakah anda memiliki sikap suka menolong orang lain? 

4) Bagaimana anda menilai sensitifitas yang diri anda? 

2. Body Image responden. 

a. Bagaimana anda mempersepsikan bentuk tubuh anda? 
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1) Bentuk tubuh seperti apa yang anda inginkan? 

2) Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang anda 

inginkan? 

b. Sejauh ini, bagaimana anda menghargai tubuh anda yang sekarang? 

1) Apakah anda sudah puas dengan
.
bentuk tubuh anda saat ini? 

2) Bagaimana pendapat dan penilaian anda mengenai ukuran badan anda 

saat ini? 

3) Bagaimana anda menanggapi bahwa sesungguhnya penampilan fisik 

seseorang hanya berperan kecil dalam menunjukkan karakter mereka 

dan nilai dari seseorang? 

c. Apakah sejauh ini, anda merasa bangga dengan bentuk badan anda 

sekarang? 

1) Seberapa sering anda menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan 

mengenai jumlah asupan makanan anda, mengenai berat badan anda 

dan mengenai jumlah kalori yang anda terima dalam seharinya? 

2) Apa yang anda rasakan berhubungan dengan bentuk tubuh anda saat 

. '? llli. 

d. Apakah anda merasa nyaman dengan tubuh anda saat ini? 

1) Apa yang anda lakukan untuk membuatnya diri anda nyaman dengan 

tubuh anda sekarang? 

3. Dampak Beauty Pressure dalam bentuk eating disorder dan penurunan 

prestasi sekolah yang dialami responden. 

a. Apakah anda mengalami gejala psikologis dari eating disorder? 
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1) Apa yang menyebabkan anda memiliki keinginan untuk memiliki 

tubuh kurus? 

2) Apa yang anda rasakan apabila anda memiliki berat badan yang 

berlebih? 

3) Bagaimana pendapat anda mengenai berat badan anda sekarang? 

4) Pernahkah anda mengalami kemunduran atau bahkan hilangnya siklus 

menstruasi di karenakan diet atau pola makan yang buruk? 

5) Pernahkah anda mempelajari hal-hal yang berhubungan. dengan 

jumlah kalori dalam makanan dan mengapa anda mempelajari hal 

terse but? 

6) Pernahkan anda menyembunyikan atau membuang makanan anda di 

karenakan anda sedang diet? 

b. Apakah anda mengalami penurunan prestasi/nilai di sekolah/perkuliahan 

anda? 

1) Pernahkan anda mengalami persaingan dengan teman sebaya anda 

dalam hal penampilan dan pergaulan? 

i. Bagaimana pendapat anda mengenai persaingan dengan teman 

sebaya di lingkungan sekitar anda? 

2) Apakah anda masih memiliki waktu khusus untuk belajar? 
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PEDOMAN OBSERV ASI 

Penampilan fisik responden. 

a. 

b. 

Fisik 

1) Warna kulit 

2) Jenis rambut 

3) Bentuk tubuh 

Sikap 

1) Cara bersikap 

2) Tutur kata 

3) Sikap suka menolong 

4) kesopanan 

5) Sikap yang ditunjukkan oleh responden berhubungan dengan Beauty 

Pressure dalam hal eating disorder. 

2) Sikap yang ditunjukkan oleh responden berhubungan dengan Beauty 

Pressure dalam hal eating disorder. 

a. Keinginan memiliki tubuh kurus 

b. Ketakutan berlebihan terhadap kegemukan 
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Nam a 

Usia 

karela dan tidak ada unsur paksaan dari 
ener ian ini. 

Saya telah lah menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian ini. 
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Peneliti te.l ·h m"'nj Iaskan penelitian ini beserta dengan tujuan dan manfaatnya, dengan demikian 
saya men 1atakan tidak berkeberatan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan
pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan akan dijamin 
kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Medan, 16 Oktober 2010 

Respond en Peneliti 

(Jihan) 
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Nama 
Jenis Kelamin 
Usia 

LAMPIRANB 

INFORMED CONSENT 

1 t gan di bawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari 
ia lb rp ran serta dalam penelitian ini. 

: Caca 
: Perempuan 
: 17 Tahun 
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Saya tel ah diminta dan telah menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian ini. 
Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta dengan tujuan dan manfaatnya, dengan demikian 
saya menyatakan tidak berkeberatan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan
pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan akan dijamin 
kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Medan, 20 Oktober 20 I 0 

Respond en Peneliti 

(Caca) (Revitra Pramudita) 
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Medan, 12 Ok ooo:r 
Hal : Mohon Surat :Penganrar Pengambiian Data 

Kepada Yth: Dekan 
Fakultas Psikologi 
Universitas Medan Area 

Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Revitra Pramudita 

No . Pokok Mahasiswa : 06.860.00�� 

Fakultas : Psikologi 

Dengan ini memohon kepada Ibu kiranya dapat mengeluarkan surat pengantar untuk 
melaksanakan pengambilan data kualitatif, guna penyusunan skripsi yang berjudul: "Body Image 
Remaja yang Dipengaruhi oleh Feminisme Budaya Boneka Barbie (Barbie Culture)". 
Sebagai pertimbangan lbu, turut saya lampirkan 

1. Poto Copy Berita Acara Seminar Proposal Skripsi 
2. Poto Copy SK Seminar Proposal Skripsi 
3. Poto Copy Sampul Skripsi 

4. Poto Copy Kwitansi Uang Kuliah Semester terakhir 
5. Poto Copy Kartu bimbingan Skripsi 

Demikian permohonan ini a perbuat dengan sebenamya, atas perhat.ian dan bantuan lbu saya 

ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

Revitra Pramudita 

06.860.0055 
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