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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada tiga subjek, 

muncul integrasi data akan  pemilihan kosmetik pada penari berdasarkan Health 

Belief Model. Dapat dikatakan bahwa ketiga subjek memiliki kecenderungan 

perilaku preventif, maupun untuk mengobati. Perilaku yang dimiliki ketiga subjek 

membuat kondisi fisik mereka saat ini dalam keadaan baik meskipun memiliki 

tingkatan berbeda antar subjek satu dan subjek lainnya. Masing-masing subjek 

memiliki proses dari awal mengenal makeup sebagai penari dan pemilihan 

kosmetiknya berdasarkan Health Belief Model. Secara umum ketiga subjek 

merupakan penari yang mengalami gangguan kesehatan kulit seperti alergi dan 

jerawat semenjak mengenal makeup dari pekerjaan dan kegemaran mereka 

sebagai penari. 

Subjek I, II, dan subjek III memiliki model kepercayaan kesehatannya 

masing-masing yang melatarbelakangi setiap tindakan pemilihan kosmetik yang 

akhirnya dipilih. Kecenderungan perilaku dipengaruhi oleh dua hal yaitu 

pertimbangan untung-rugi, dan seberapa besar perasaan terancam yang dimiliki 

oleh subjek terhadap penyakit tersebut. Dua hal ini tentu berbeda pada masing-

masing subjek yang juga dipengaruhi oleh persepsi dan faktor-faktor pengubah 

yang berbeda pula yaitu variabel demografis, variabel sosio-psikologis, variabel 

struktural, persepsi mengenai keseriusan penyakit, ketidakkebalan diri, dan 

petunjuk perilaku. Dalam ranah pendidikan, Subjek I tidak dapat menyelesaikan 

pendidikannya lantaran harus membantu keluarganya mencari nafkah saat ayahnya 

meninggal. Subjek I merupakan mahasiswa program studi kebidanan di Universitas 
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Muhammadiyah Semarang. Subjek II sedang menyelesaikan pendidikannya di 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, dan subjek III saat ini 

menempuh pendidikan di Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro Semarang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti 

(2016), semakin tinggi pendidikan seseorang, maka orang tersebut semakin mudah 

menerima informasi baik yang berasal dari orang lain maupun dari media massa. 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Notoatmodjo (dalam Susanti, 2016) bahwa 

tingkat pendidikan mempunyai efek tidak langsung terhadap pengertian dari 

kerentanan dan keseriusan yang dirasakan, manfaat dan penghalang dalam 

pengambilan tindakan pencegahan penyakit. 

 Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dalam kecenderungan perilaku 

ketiga subjek dalam pemilihan kosmetik untuk mencegah gangguan kesehatan kulit 

yaitu ketiga subjek lebih memilih kosmetik yang bagus dan aman daripada 

menggunakan kosmetik sembarangan yang belum tentu terjamin kualitasnya dan 

dampaknya terhadap kesehatan kulit wajah. Bagi ketiga subjek, kesehatan kulit 

wajah adalah hal yang paling penting. Subjek I terkadang masih sembarangan 

memilih kosmetik yang padahal tidak cocok dengan kulitnya, namun seiring waktu 

subjek I menjadi lebih pemilih karena kesadarannya yang meningkat. Subjek II 

memiliki kecenderungan yang lebih baik dibandingkan Subjek I. Subjek 

menyesuaikan kosmetik yang akan dipilih dengan jenis kulit kombinasinya. Subjek 

II tidak akan membeli produk sembarangan karena kapok mempunyai pengalaman 

buruk dengan wajahnya. Subjek II menghentikan pemakaian produk yang tidak 

cocok demi kesehatan kulitnya, namun meskipun begitu subjek II terkadang demi 

kebutuhan masih memakai foundation yang menyebabkan kulitnya alergi. Subjek III 

memiliki kecenderungan perilaku paling positif diantara dua subjek lainnya. Subjek 
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III memahami jenis kulitnya terlebih dahulu sama dengan subjek II. Ia memilih 

kosmetik dari beberapa merk yang cocok untuk kulitnya. Demi kesehatan kulitnya, 

subjek III tidak mau membeli produk palsu dan menghindari kosmetik dengan 

kandungan kimia paraben dan parfum. Subjek III juga tidak akan pernah 

menggunakan produk yang sudah tidak cocok lagi dengan kulit wajahnya meskipun 

hasilnya bagus dan halus. Subjek III sangat mengutamakan kesehatan kulitnya dari 

jerawat.  

Masing-masing subjek juga memiliki pertimbangan untung-rugi yang 

memengaruhi kecenderungan perilaku (Sarafino dalam Smet, 1994). Persamaan 

pertimbangan keuntungan pada ketiga subjek apabila mereka melakukan hal itu 

adalah supaya wajah dapat menjadi lebih mulus, lebih cerah, lebih sehat. Bisa 

menjadi investasi. Bagi subjek I, investasi lainnya adalah memiliki kosmetik yang 

bagus, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Pertimbangan untung subjek II 

adalah ia menjadi jarang menemukan kosmetik yang tidak cocok dengan kulitnya 

karena telah selektif memilih kosmetik. Pertimbangan keuntungan bagi subjek III 

adalah wajah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda muncul jerawat setelah 

penggunaan makeup. Diantara semua pertimbangan keuntungan memilih kosmetik 

yang cermat untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan kulit, ada pula 

pertimbangan kerugian yang dirasakan oleh ketiga subjek yaitu keluarnya biaya 

yang lebih besar untuk membeli kosmetik yang lebih bagus demi kesehatan kulit 

subjek. Pertimbangan kerugian lain dirasakan oleh subjek II karena ia tidak dapat 

dengan sesuka hati mencoba produk yang diinginkan. Davies dan Macdowall 

(dalam Susanti, 2016) menyatakan bahwa individu akan melakukan suatu tindakan 

pencegahan dan pemeliharaan kesehatan apabila dalam diri individu terdapat 

keyakinan bahwa manfaat yang akan diperoleh dari suatu tindakan jauh lebih besar 



 
    

73 
 

 

apabila dibandingkan dengan rintangan yang mungkin dialami ketika memutuskan 

untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam penelitian ini pada umumnya subjek 

lebih memperhatikan hal yang menjadi manfaat ketika memutuskan untuk memilih 

kosmetik yang tepat dibanding rintangan yang dirasakan. Ketiga subjek merasa 

biaya untuk membeli kosmetik yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan mereka 

adalah sebagai rintangan karena ada biaya lebih besar yang harus dikeluarkan, 

namun ketiga subjek jauh lebih mengutamakan kesehatan kulit dibandingkan 

dengan biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun begitu, 1 dari 3 subjek masih sering 

mempertimbangkan biaya sebagai rintangan yang besar karena banyak kewajiban 

lain yang masih menjadi tanggung jawabnya 

Faktor kedua yang memengaruhi kecenderungan perilaku dari ketiga subjek 

adalah perasaan terancam penyakit (Smet, 1994 hal.159). Pada penelitian ini 

tingkat terancam penyakit dari yang paling rendah adalah subjek Subjek III, subjek 

I, dan yang terakhir adalah subjek II. Perasaan terancam penyakit dipengaruhi oleh 

yang pertama adalah variabel demografis. Subjek I dan II berusia 25 dan hampir 27 

tahun yang berarti terpaut 2 tahun. Subjek III berusia paling muda yaitu 21 tahun. 

Subjek I bekerja sebagai pelatih tari, dan subjek II bekerja sebagai asisten psikolog, 

sedangkan subjek III masih berkuliah. Tingkat perasaan terancam penyakit yang 

rendah dimiliki oleh subjek III dengan usia paling muda dan belum bekerja. Subjek 

I, II, dan III tergabung dalam grup tari modernnya masing masing. Selain tari 

modern, subjek II juga tergabung dalam grup tari tradisional.  Subjek III juga 

bergabung dengan grup tari tambourine di gereja. 

Variabel kedua adalah variabel sosio-psikologis. Persamaan pada ketiga 

subjek adalah mereka lebih percaya diri ketika menggunakan makeup dan ketika 

sedang berada dalam kondisi kulit yang sehat. Ketiga subjek juga sama-sama rajin 
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dalam urusan merawat dan membersihkan wajah dan hal ini terbukti bahwa 

kesehatan kulit wajah menjadi yang utama bagi para subjek. Ketiga subjek sama-

sama menggunakan makeup karena merupakan sebuah tuntutan di atas panggung 

sebagai penari. Aspek-aspek dalam pertunjukan adalah pelaku, gerak, suara, dan 

rupa yang merupakan satu kesatuan (Cahyono dalam Soeyono, Sundari, Subekti, 

Sary, & Untari, 2011).  Subjek I dan subjek II juga menggunakan makeup karena 

tuntutan pekerjaan. Subjek II memiliki sifat tomboy sebelum megenal makeup, 

namun justru sekarang tertarik oleh makeup. Subjek II lebih tidak percaya diri 

dibandingkan subjek I dan subjek III manakala kulitnya sedang bermasalah, dan 

kemudian menutupnya dengan makeup. Subjek III merasa biasa saja ketika tidak 

menggunakan makeup dan tidak membuat rasa percaya dirinya menjadi turun. 

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Kesler (dalam Pramuningtyas, 2007) bahwa 

kosmetik memang digunakan salah satunya untuk meningkatkan harga diri dan 

kepercayaan diri. 

Pendapatan rata-rata Subjek III adalah sekitar satu juta rupiah perbulan. 

Subjek II memiliki jumlah pendapatan yang lebih besar dibandingkan subjek III yaitu 

sekitar 3-3,5 juta rupiah setiap bulannya. Subjek I memiliki pendapatan dengan 

jumlah paling besar diantara subjek lain yaitu sekitar lima juta rupiah setiap 

bulannya. Menurut perolehan data, subjek I lebih irit untuk membeli produk bagus 

daripada subjek II dan III yang mengutamakan kualitas terlebih dahulu. 

Variabel struktural. Subjek I dan subjek III menganggap bahwa jerawat 

adalah hal yang biasa dan wajar. Menurut subjek I jerawat baru akan berdampak 

panjang jika dipencet atau dikupas hingga meninggalkan bekas, begitu pula 

menurut subjek III bahwa jerawat tidak poleh dipecah secara sengaja namun lebih 

baik dibiarkan kempis dengan sendirinya. Menurut subjek III, jerawat timbul karena 
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kulit berminyak tersumbat oleh kotoran dan muncul berupa nanah kuning di 

dalamnya. Berbeda kasus dengan subjek II yang memiliki masalah alergi, ia 

menuturkan bahwa awal alergi disebabkan karena ketidakcocokan terhadap produk 

makeup. Tidak semua subjek memiliki pengalaman sebelumnya dengan penyakit. 

Subjek I dan subjek III memang sudah sering mengalami jerawatan sebelum kenal 

dengan makeup. Jerawat-jerawat kemudian kian bermunculan setelah subjek I 

masuk di dunia tari, kemudian mulai mengenal dan menggunakan makeup. Subjek 

III hampir setiap saat memiliki jerawat meskipun tidak banyak, hal itu sudah menjadi 

kebiasaan bagi dirinya sehingga ia sudah tidak heran lagi. Subjek II sebelum masuk 

ke dunia tari saat SMA kemudian mengenal makeup belum pernah mengalami alergi 

produk sebelumnya, memiiki kondisi kulit yang baik–baik saja namun takut untuk 

memberi pengobatan alami karena takut bereaksi negatif. 

Mengenai persepsi tentang keseriusan penyakit, antara subjek I, II, dan III 

memiliki level yang bertingkat. Subjek III memiliki tingkat persepsi keseriusan 

penyakit yang paling rendah karena menganggap jerawat adalah hal yang wajar dan 

tidak perlu dipikirkan berlarut-larut. Meskipun begitu, rekan terdekat subjek 

mengatakan bahwa subjek III sering mengeluhkan jerawatnya. Hampir sama 

dengan subjek III, subjek I merasa jerawat adalah hal yang biasa saja namun hanya 

mengurangi rasa percaya diri ketika berada di panggung, dan gemas ketika tidak 

kunjung sembuh. Di sisi lain, sbjek II memiliki persepsi bahwa alerginya adalah hal 

yang serius dan ingin segera kembali ke kondisi semula karena sangat nampak oleh 

kasat mata. 

Ketiga subjek merasa memiliki ketidakkebalan diri yang tinggi terhadap 

munculnya penyakit. Ketiga subjek merasa sangat rentan akan munculnya jerawat 

dan alergi meskipun dengan alasan yang beragam. Jerawat dan alergi akan muncul 
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pada ketiga subjek saat mereka menggunakan produk yang tidak tepat. Subjek I 

butuh waktu sekitar lima hari sampai satu minggu tanpa menggunakan makeup agar 

jerawatnya hilang sempurna, namun setelah ia mempertipis penggunaan 

makeupnya sambil mengupgrade kosmetik yang digunakan, subjek I menjadi tidak 

terlalu sering berjerawat. Subjek II akan mudah alergi saat memakai kosmetik yang 

kurang cocok meskipun dalam waktu yang sebentar saja dan mudah sensitif 

terhadap barang tertentu. Subjek III juga rentan berjerawat saat benda-benda kotor 

bersentuhan dengan wajahnya, dan ketika bertukar makeup dengan teman-teman 

menarinya, serta penggunaan makeup yang terlalu lama. Subjek II dan subjek III 

kemudian lebih memperhatikan kosmetik yang digunakan supaya tidak timbul 

kejadian serupa di kemudian hari. Penelitian Setiyaningsih (2016) menyatakan 

bahwa ada hubungan yang positif antara persepsi kerentanan dengan perilaku 

pencegahan penyakit namun hubungannya bersifat tidak langsung, yaitu melalui 

persepsi ancaman. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu dan teori yang ada. 

Ketiga subjek memunculkan petunjuk perilaku yang sama yaitu dari 

rekomendasi dan saran teman-teman subjek, namun hal tersebut bukanlah yang 

utama. Petunjuk perilaku utama dari subjek I adalah sosial media dari iklan yang 

muncul sehingga meyakinkan dirinya untuk memilih makeup yang sesuai, dan dari 

SPG kosmetik di toko-toko. Subjek II sangat berpegang pada salah satu beauty 

vlogger di youtube yang paling cocok dengannya, ada juga dari sosial media, dan 

dari sang mama karena sama-sama memiliki kulit sensitif sehingga ia tidak 

menggunakan apa yang mamanya tidak cocok. Hampir sama dengan subjek II, 

petunjuk perilaku utama subjek III adalah dari melihat ulasan di youtube, sosial 

media mengenai berita-berita yang viral, dan artikel serta blog dari internet.  
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Hasil penelitian pemilihan kosmetik pada penari berdasarkan Health Belief Model 

dapat dijelaskan pada bagan yang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.01. Pemilihan Kosmetik Ketiga Subjek  
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5.02. Kelemahan Penelitian 

 Peneliti melihat beberapa kelemahan dalam penelitian ini yaitu data yang 

diambil adalah sebagian besar dari hasil wawancara dan hanya mendapatkan 

sedikit sumbangan dari observasi. Peneliti tidak dapat mengamati secara langsung 

proses pemilihan kosmetik yang dilakukan oleh ketiga subjek. Kelemahan 

berikutnya yang dilihat oleh peneliti adalah peran peneliti dalam penelitian kualitatif 

dapat meningkatkan unsur subjektifitas dalam penelitian. Perbedaan tingkat 

profesionalitas juga dilihat sebagai kelemahan penelitian karena bisa saja terdapat 

perbedaan intensitas penggunaan kosmetik antara subjek dengan tingkat 

profesionalitas tinggi dan yang lebih rendah. Kelemahan lain dalam penelitian ini 

adalah peneliti hanya memilih subjek yang memiliki gangguan kesehatan kulit 

sehingga tidak dapat mengetahui pemilihan kosmetik berdasarkan Health Belief 

Model pada penari yang selalu menggunakan makeup namun dengan kondisi kulit 

wajah yang tetap sehat. 

 


