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Saya yakin dengan ti@
menyelesaikan masalah
Sampaisaatinib@

yelesaikan masalah, saya lebih dibantu

Saya merasL
untuk mernenqhi kebutuhan diri sava
Saya m"ras
yang saya miliki
Saya mera*u t"@
dalam menghadapi permasalahan yane ada
Saya tidak *.rur@
melewati masalah-masalah yang ad.a pada

Saya merasa m@
khusus, seperti yang {katakan orang lain
Saya meras"

Saya merasa kurang pei@a airi UEaaa

Sayamerasaryam@

Dalam bersosial@
sulit menlrsuaikaq diri saya iendiri
|lyu merasa t@
ditensah-tensah orano he.rrrL
Dalam be.inter
mampu menyesuaikan diri densan baik
Saya merast
dibandingkan orans lain
Saya menerima dir@
kondisi yang saya miliki

Sepertinya orang-orang ;entiat sa)ra
sebagai orang yang tidak berharga dimata

Sayamerasau@
dan teman-teman saya

NO Pernyataan
SS S TS STS

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

t6

7 !gy4 merasa diri saya 66situ b.*rti
18

t9
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20 Perasaan tidak sederajat dengan-rang tain,
membuat saya sulit menyesuaikan diri

2t lvtalu rasanya lrka mensakui kesalahar,
22 Daya memrlilo keberanian unfuk mengakui

kesalahan
23 Saya berani mengambil resikoEas apa yang

saya perbuat
24 Saya tidak berani metakukanle*Gan

yang berisiko terhadap diri saya
25 Saya merasa berat hatffi

meminta rnaaf kepad4 orang lain
26 Saya akan mengakui kesalahan yang telil

saya perbuat
27 Saya tidak tahan jika-- oran$;ang

mengkritik sava
28 Daya aKan menerima masukan dan kritikan

4engan senang hati
29 Saya tidak khawatir m"n"rimalenG6

orang lain terhadap diri sqya
30 Saya khawatir akan p@

terhadap diri saya
31 layayakinorang lain@

kebaikan saya
32 Saya selalu mengabaikan Easukan- dan

kritikan dari orang lain
JJ Sulit bagi saya menerinla k.adua., saya
34 Saya bangga dengan ketebihil--Ian

kekurangan diri saya
35 Bagaimanapun keadaan saya,- saf-akan

menerimanya
36 Saya merasa menyesali diri ataiGkuranffi

saya
37 aaya udafi pernah menutup_nutupi

kekurangan yang ada pada diri sava
38 Daya tldak merasa rendah diri terhadap

kekurangan saya
Saya setalu
yang adapada diri saya

39

40 oaya yaKln Oras bersosialisasi dengan baik
4t Menurut saya sifat p-rnatu atan

menghambat dalam proses bersosialisasi
42 ri.elebilran yang ada pada diri saya adalah

hal biasa saja tidakperlu dibanggakan
43 Saya tidak merasa malu jika orang lui" tiduk

menerima keadaan saya

-
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44 Saya tidak yakin bisa bersosialisasi dengan
orang lain

45 Saya tidak merasa takut jika orang lain tidak
menerima saya

46 Saya merasa malu jika berhadapan dengan
orang lain

47 Saya merasa takut kehadiran saya tidak
diterima orang lain

48 Saya merasa orang lain tidak dapat
meneri]na kekurangan diri saya
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1,1,1.

No Pernyataan SS S TS sTsI Daya merasa KOnfiSl ltstk SaVa semnrrrnz.|
L Daya merasa Kondlsl trsik saya tidak

senlpurna
J Daya merasa banyak kekurangan dalam diri

saya

4 Daya merasa puas dengan keadaan tubuh saya
sekarang

5 Daya senng Dernarap memiliki tubuh lebih
laik lagi dari saat ini

6 Nrenurur saya keadaan tubuh saya kurang
ideal

7 rvrenurur saya kondisi fisik saya sangat
menarik dibandinskan densan orans lain

8

Memrrut say4 kondis@
menarik

9

10 Daya merasa trdak puas dengan keadaan
tubuh saya yang jelek

11 )aya merasa keadaan tubuh saya bagus,

12 rvrerrurur saya kondtsr tisik saya kurang
menarik

13 paya Dernarap memrlrki fubuh seperti artis
idola sava

14 uaya setalu berusaha mencapai fubuh yang
ideal

15 Daya uoaK pemah berkhayal ingin memiliki
tubqh seperti artis idola sava

t6 Daya oernzuap memiliki bokong yang bagus,
agar terlihat seksi

t7 raya Dernarap memiliki berat badan yang
ideal

18 Daya uo.aK Oegrtu peduli dengan keadaan
tubul! saya

19 rerKaoang saya berharap memiliki payudara
Jqng besar, agar terlihat seksi

2A lvremllKl Dadan yang gemuk tidak menjadi
m?salah bagi saya

2t Daya uoaK mengrnginkan payudara yang
besar, karena tidak sesuai densar, ftihrih sar.o

22 Daya berharap memiliki hidung yang
mancung

23 D.aya aoal( menginginkan mata saya yang
sipit

l,

I
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Saya tidak menyukai hid
Saya sering merasa kecewa iargan tubuh

Meskipun orang lain menganggup sayu 1.1.k,

a merasa jelek dengan tubuh saya
Kulit yang semakin@
semakin nyaman
Ejekan orang terhadap kondisi fsik-saya,
justru jadi motivasi bagi saya untuk

Kondisi fisik yang tidak --menarik
menghambat saya bergaul dengan orang lain
Saya bercermin saya sering berkata

Saya semakin putus asa ketika

Terkadang saya merasa anefi ..retit ut ai.i

Walaupun bentuk tubut ffi
gitar spanyol, narnun saya tetap bangga
dengan diri saya
Menurut saya kondisi fisi[ ,q,a yang
cantik/tampan tidak selalu menjadi

Saya- merasa p@
k.qukan selalu tidak terlihat menarik -
Sayatidakme@
sa

Meskipun kurang tinggi,
cuku
Saya merasa malu
Badan saya yang Iangsir

beraktivitas
Memiliki wajah yang

ndek
Saya bersyrkur diberi
ini, walaupun hi

hic
t

I dengan lawan ienis
Kulit gelap tidak menjadi I

menjadi masalah bagi saya
Wajah yang berjerawat mr

dalam memilih pakaian
Saya merad *al,l denga

Memiliki kulit
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tidak menl.ukai hidune;aya
turu r.n,
saya saat ini
,.OO*
taoi sava han--o rla*^^.^ r:,,:d"4guo diri sava

g merasajelek dengan tubrh *y"Kulit V*
semakin nyaman

Il**
lT3_ j"d: 

Tgtluf i bagi *t-untuk
ilan lebih baik

5::1ir
saya bergaul dengan orang lain31 1s"p@

I cantik"
Saya rematin ffii-asa ketika ora.rg

t.rUugl
saya didepan cermin
WalaupurGtuklubuh saya tidak seindihgitar spanl'ol. namun saya tetap bangga
4.ngun diri sa
Melyrut s
cantik/tampan tidak selalu 'irenjadi
kesuksesan

,1av1 
me

kenakan selalu tidak terlit rt *.rr#t 
--

turu rrd
saya
Uestcipun

laya me
Badan say, y*g Irrg.irg- milEilt *ya
Memill
Iltgrrjadi masqlah bagi sala dal-am t"r**fwajahyungu.riffi
bersaur densan l#X?:r[tmbuat 

sava Ealu

Kulit gelap tidaktrutrr gelap tidak menjaai masatah bfii @dalam memilih pakaran
Say,a me E"d*
SaVa Vano nctrrlol.
turu O*t

1?, 
*,#pT hid"ng saya tidql _*f*n

Memiliki kulit

/

I
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a merasa malu dengan hi
Memiliki badan yang gemuk *mbuut suyu
tidak nyaman dalam bergaul
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Nomor :

Lampiran :
Hal :

/FO/PP/20n

fengamUilan Data

Emarl;uma001 
@lnAosai.nef lrt Website:uma,ac,id

dZasumlJ ----

Yth. Ka. SMA Krakatau
Jalan Krakatau Medan

Dengan honnat-

L,:m:*.fl#,#:?ilff:ili:* Bapak/rbu untuk memberikan izindan

: Ummu Salamah Nasution
:07.860.0333
: Ilmu Psikologi
: Psikologi

FiH.fiIfffifi6,ry;;n: ..i?f,J#;, i#,{:::a,q u ryredan, gu,&
Image Remaja p"o, iiri";;'nIA K""katau Medan.,, 

naan Diri dengan goov

Perlu kami ielaskan bahwa penelitian dimaksud adarah semata-mata unfuk turisanilmiah dan ienyusulan.sklirri, yunf 
le.rupakan ,utur, .ot, syarat bagi mahasiswan:T};t#:k 

men g i k u t i,j i'; #;Ju p ; dr;il"Ji1'"i1,, 
"s 

p si ko r ogi uni vers itas

Sehubungan dengan har tersebut kami mohon.kiranya Bapak/tbu dapat memberilankemudahan daram pengambiran autu-v*g aipirrri*"il surat Keterrmgan yangmenyatakan bahfua mahasiswa t"tt.u,,it"r.r, .-r"rri-*-r#anakan pengambiran datapada Lembaga yang Bapak/tbu;,*,;.

Dcmikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima

Nama
NPM
Program Studi
Fakultas

'l'embusan 
:

1. Mahasisr.l,a ylrs.
Z. perringgal

H. Abdul Munir, M.pd.

ru

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ll; t: ..

\'? ! ;.\,? .. ;,

i62-l.€ z f

Ei*EIt:r-/ . *.t'.r
: c A'- I

YAYASAI{ KE SE JAHTERAAN KELUARGA
SMP - SIT{A - SITIK KW MEDA}I
Jln' Brigjend' Bejo / cemara No 32-34 Medan Timur Tetp. 6635837 - 6613958 (20239)

ST]RAT KETERANGAI{
Nomor : 999 tE.7 ISMA-I909/201 1

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)
Swasta Krakatau Medan dengan ini rnenerangkan bahwa :

Nama

NIIv{

Tempat Tagl. Lahir

Program Studi

Alamat

UMMU SALAMAII NASUTION

07.860.0333

Medan,8 Desember 19g9

Ilmu Psikologi

Jl. Bhayangkara No. 395 Medan

benar telah melakukan penelitian di sMA Krakatau Medan yang berjudul :..HUBUNGAIY PENERIMAAI{ DIRI DENGAN BODY IMAGE REMAJA PADAsrslA sMa TGAKATAU MEDAI\[" yang dilaksanakan pada tanggal 13 september
20tt

Demikian surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenamya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

{,ffis&qA
SWASTA

n€EftP"r{

Cc :\ File

lunr
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