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LAMPIRAN 1 

VERBATIM SUBJEK I 

Pertanyaan Jawaban Coding 

Selamat sore kak Selamat sore   

Kalo boleh tau 
kakak lahir dimana 
ya? 

Saya lahir di Semarang VD 

Tanggal? Tanggal 1 Desember tahun 91 VD 

Sekarang 
tinggalnya dimana 
ya? 

Sekarang tinggalnya di Jalan 
Panembahan Senopati nomor 262 
Ngaliyan, Semarang 

VD 

Sama siapa aja 
kalo di rumah? 

Aku ada sama mamah, kakak, istri 
sama anaknya. 

VD 

Oh ada sodara lagi 
ndak? 

Endak saya ya sama mas saya itu. 2 
bersaudara  

VD 

Kamu selama ini 
pendidikannya 
dimana kak dari 
kecil? 

Aku dulu di TK Al-Hidayah 09 
Semarang, SDnya di SD Negeri 
Ngaliyan 8 Semarang, SMP Kesatrian 
2, SMA Negeri 6, trus Prodi Kebidanan 
Unimus tapi ga lulus. Sampe skripsi 
aja 

VS2 

Terus sekarang e, 
sibuk ngapain 
sama kerja apa? 

Saya kerja sebagai pelatih dance VD 

Di mana? Di berbagai sekolah ekstrakurikuler 
gitu sama di e, Lucette Management itu 
kaya artist management gitu kaya les-
les gitu. 

VD 

Kakak kan nari 
juga nih. Sekarang 
masih aktif nari? 

Masih  

Banyak job job gitu 
atau lomba? 

Saya .. keduanya sih, balance.  

Ohya trus 
kayaknya dulu 
kamu pernah 
sekolah kebidanan 
ya? 

Hee dulu pernah di Unimus saya 
angkatan 2009. Tapi ndak sampai 
selesai Cuma sampe skripsi soalnya 
terbentur biaya soalnya pas itu kan 
2013 pas papaku meninggal kan jadi 
harus pindah ke kerja ndak isa 
ngelanjutin kuliah. Buat cari uang 
bantuin mama. Sama kakakku juga. 

VD 

Habis itu langsung 
kerja berarti ya? 

Iya habis itu saya fokus ke nari to 
street dance sama ngajar ngajar 
sekolahan gitu. 

VD 

Trus kalo nari-nari 
gitu pake makeup 
terus ya berarti? 

Ooo Pasti, so pasti. VS3 
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Nah kalo selama ini 
pake makeup 

pernah mengalami 
gangguan kulit apa 
aja? 

Sebelom saya pake makeup yang itu it 
means saya masih SMA kalo sebatas 

muka ya, kalo misal di wajah tu ya paling 
ya karena hormon jadi karena jerawatan 
dikit dikit, tapi langsung ilang sehari dua 
hari.Tapi setelah pake makeup ya 
sering jerawatan juga tapi ndak seperti 
dulu… banyak sekarang, belom kalo 
alergi nggak cocok sama makeupnya 
gitu. 

VST2 

Berarti yang 
pernah diderita 
semacam jerawat 
alergi gitu ya? 

Iyaa, jerawat bruntusan gitu..buntusan 
juga biasanya 

VST2 

Apakah gangguan 
kesehatan kulitnya 
tu ada yang 
disebabkan gara-
gara kosmetik? 
Kosmetik makeup 

maupun skincare 

Iya pastinya, kayaknya memang berawal 
dari situ dehh, soalnya kalo misal saya 
lihat itu kan mungkin karena kulit saya 
berminyak yaaa (hehe) jadinya eee 
kadang kalo misal pemilihannya 
kurang tepat gitu tu nanti kayak 
merugikan muka saya sendiri jadi 
akhirnya timbul bruntusan atau jerawat 
yang tadi. Begituuu.. 

A3 

Trus kapan waktu-
waktu dimana 
gangguan kulitnya 
itu muncul? 

Biasanya kalo pas lagi lupa bersihin muka 
atau pake makeup terlalu lama.. biasanya 
kalo pas acara gitu kan kita makeup dari 

pagi trus nanti malem atau bahkan 
kadang jam 11 atau tengah malem gitu 
nanti baru.. baru sempet untuk bersihkan 
dan yang notabene itu acara baru selesai 
tetek mbengeknya, baru bisa bersihin 
muka. Kalo ee.. berikutnya apalagi kalo 
misal di jadwal-jadwal deket sama mens 
itu lebih parah lagi. Trus kalo kita 
makeup itu kan biasanya eee suka 
barteran gitu kan sama temen temen 
ya misalkan foundation satu untuk 
semua nah itu kan yang kadang kan 
kita tu cocok-cocok enggaknya itu kan 
juga..nggak ngerti ya karena kan kalo 
misal satu team biasanya makeupnya 
ditaruh tengah semua gitu trus nanti 
tinggal pake gitu aja. 

A3 

Trus misal kalo 
udah jerawatan 
alergi gitu 
sembuhnya lama 
atau cepet? 

Kalo saya masuknya lama nggak ya 
soalnya sembuhnya sekitar lima hari 
kesat . . kesatu mingu aja sih kalo saya 
bener-bener hilang. Biasa aja sih. Kalo 

itu itupun kalo misal say..ditam.. kalo 
semisal saya nggak pake makeup 

berlebih selama satu minggu tersebut. 

KD 
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Tapi kalo saya pake makeup berlebih 
selama satu minggu tersebut ya nanti 
eee lebih lama lagi sembuhnya dan 
bisa berbekas. 

Ooo berarti kalo 
mau cepet sembuh 
harus vaccum dulu 
dari makeup 

selama berapa 
kurun waktu gitu 
ya? 

Iya yang notabene itu akan susah sekalii 
(hahahaha) 

 

Trus perasaan 
kakak ketika 
kesehatan kulitnya 
terganggu gimana 
? 

… ee perasaan saya.. ya pastinya ngga 
pede ya soalnya kan kita sebagai 
dancer yang perform di atas panggung 
yang otomatis orang awam ngelihatnya 
pertama pasti muka dulu.. baru 

geraknya. Kalo orang awam kan ndak 
ngerti kita nari apa yang penting gerak-
gerak. Kalo orang awam yang dilihat kan 
pasti ooo ini mukanya ini cantik ini 
enggak, ini cakep ini enggak biasanya 
kan kaya gitu. Nah ditambah kalo 
misalkan saya jerawatan itu akan  pasti 
akan ngaruh ke kepedean saya saat 
saya perform. 

KP; 
VS3 

Lalu pengobatan 
apa yang biasanya 
kamu lakukan biar 
cepet sembuh, wah 
aku harus sembuh 
nihh.. 

Cuci muka sih, saya soalnya nggak pake 
obat macem-macem soalnya pernah 
nyoba pake obat macem-macem tapi 
malah sama aja waktu penyembuhannya 
juga 5-7  hari, jadi saya cuci muka saja 
sudah cukup. Lebih diseringin cuci 
mukanya. 

 

Oo nah waktu 
nyoba yang obat 
macem-macemnya 
itu kok bisa ngga 
cocoknya kenapa? 
Memang nggak 
cocok atau apa? 

Saya sebenernya nggaktau ya itu antara 
nggak cocok atau sayanya yang nggak 
sabar hahaha jadi ceritanya karena beli 
satu merk di apotik saya cuman bilang 
saya mau obat jerawat lalu dikasih si 
obat itu dan saya pake sehari dua hari 
kok kayaknya sama aja sam. e… lama 
penyembuhannya tu sama dengan 
saya hanya cuci muka gitu bahkan itu 
malah jadi ngelupas-ngelupas gitu jadi 
kayak saya males, malesss mengalami 
proses dimana itu ngelupas-ngelupas 
yang akhirnya nanti harus ditembel 
juga sama makeup buat ngilangin si 
ngelupas-ngelupas itu. 

VST2 

Ooo trus sejak 
kapan sih kamu 

Sebenernya.. pake kosmetik yang berat 
nihh.. semenjak saya nari. Sebenernya 
dari kecil sudah suka makeup tapi itu 
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mulai pake 
kosmetik 

hanya untuk kebutuhan kalo saya perform 
tapi kalo yang mulai dari makeup yang 

setiap hari ndak bisa lepas itu sekitar 
mulai dari umur 20-an 

Awalnya darimana 
sih kok mulai 
mengenal 
kosmetik, mulai 
ohh mau pake ini 
ini ini nihh.. 

Mamah hahaha karena mamah saya tiap 
hari dandan dan saya bercita cita besok 
kalo besar saya pengen dandan kayak 
mamah dan saya kalo misal lihat ke mall-
mall gitu yang mbak-mbak SPG itu tu 

selalu cantik-cantik dan saya dulu sampe 
punya cita-cita waktu kecil saya pengen 
jadi SPG ya supaya bisa dandan hahaha 

dan ternyata itu cita-cita yang sangat oon 
sekali haha jadi ya sudah akhirnya 
ternyata tidak perlu jadi SPG pun saya 

juga bisa dandan ya.. ya akhirnya ya 
waktu udah dewasa trus mulai nyoba-
nyoba punyanya mamah gitu ngumpet-
ngumpet trus ketauan dimarahin, gitu lagi 
dimarahin lagitrus akhirnya mamah mulai 
yasudahlah sana pakek. Karna sudah tau 
sudah dewasa yasudah akhirnya mulai 
beli satu beli satu beli atu sampe 
sekarang. 

 

Pake kosmetiknya 
itu sebelom sering 
nari-nari atau 
waktu nari jadi 
tambah sering? 

Waktu nari jadi.. eee semenjak nari itu 
jadi pekerjaan saya jadi saya tiap hari 
makeup. Sebelomnya kan hanya 
sekedar hobi jadi hanya sekedar 
perform aja saat misal perform baru 
saya pake kosmetik tapi sejak itu jadi 
pekerjaan saya, saya harus melatih 
dan lain lain yang notabenesaya 
ketemu dengan orang banyak, nahh itu 
saya mulai untuk makeup. 

VS3 

Berarti.. kenapa sih 
kamu 
menggunakan 
kosmetik? 

Karna untuk biar lebih pede aja. Karna 
saya merasa kalo ketemu orang tu 
nggak perlu malu, nggak perlu nutupi 
kekurangan saya gitu. Karena saya 
merasa satu.. kulit saya itu ada jerawat 
yang seharusnya memang tidak boleh 
ditutupi dengan makeup tapi saya lebih 
pede kalo ditutupi dengan makeup. 
Yang kedua, warna kulit saya itu 
berbeda.. antara mata, bibir, dan 
sekitar kulit lainnya itu warnanya 
berbeda jadi saya harus meratakan itu 
dengan makeup. 

VS1 

Maknanya apa sih 
buat kamu pake 
makeup? 

Saya lebih percaya diri aja apalagi kalo 
ketemu orang-orang dan kalo semisal 
keluar gitu misal saya pergi ke suatu 

VS1; 
VS3 
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tempat terus kan nggaktau akan 
ketemu sapa aja dan kebetulan ketemu 
sama orang yang misal penting 
ternyata.. atau dan ternyata itu 
mungkin teman lama saya dan 
mereka.. saya akan merasa mereka 
akan memandang saya sebagai saya 
yang baru.. nggak seperti yang dulu 
kucel .. gitu hahaha. Kalo sekarang kan 
mungkinya semoga orang-orang yang 
melihat saya itu ya menilai bahwa saya 
ada perubahan walaupun..walaupun 
dari makeup ya. 

Perasaannya 
gimana sih waktu 
ngga pake 
kosmetik? 

Kaya… pas nggak pake kosmetik nih.. 
kaya nggak pake baju hahaha jadi malu 
ajaaaa ya karna ya itu tadi yang saya 
utarakan bahwa muka saya satu 
berjerawat. Yang kedua warna kulitnya itu 
beda antara satu bagian ke bagian lain 
jadi ya saya merasa kaya telanjang kalo 
nggak pake makeup gitu dan rasanya 

kaya mau nutupin pake masker terus gitu. 

 

Kosmetik-kosmetik 
makeup yang kamu 
punya itu merknya 
sama atau beda 
atau kebanyakan 
sama? 

Beda-beda P 

Pertimbanganmu 
apa sih untuk milih 
merk ini merk ini tu 
apa sih 
pertimbangannya? 

Basically kan kulit saya berminyak 
itulah kenapa kulit saya jerawatan. 
Itulah kenapa saya pilih yang nggak 
oil-based gitu dan yang lebih ke matte-
matte gitu tapi kadang-kadang juga 
cuek juga sih kadang juga kan 
kemakan iklan jadi ini keliatannya bagus 
nih kalo dipake di iklannya nih makannya 
kayak saya juga kepengen trus kadang 
misal kalo di toko kosmetik si embak-
embak SPG itu tadi nawarinnya dengan 
sangat-sangat amat menarik that’s why 
jadi kayak harusnya nggak beli jadi beli 
jadi yang seharusnya saya sudah tahu 
bahwa itu ee bukan tipenya kulit saya 
tapi saya tetep beli ya gara-gara saya 
kemakan iklan si embaknya itu 
tadi..gitu yang walaupun saya tahu sih 
saya akan regret atas itu tapi ya tetap 
aja saya beli nggaktau tu. Saya juga 
sekarang hati-hati. 

P; 
PP 
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Ohya ngomongin 
beli beli, 
pendapatanmu 
perbulan berapa 
kak? 

Hhaahha waduhh.. bentar bentar.. 
pendapatanku rata rata 5 juta perbulan. 
Dari kantor sekitar 3-3,5 juta. Dari 
ngajar sekolah-sekolah sama kalo pas 
lomba job gitu 2-2,5 juta rupiah 
perbulannya. Tapi itu ya kadang 
goyang-goyang ndak segitu. 
Kisarannya aja segitu. Habis itu buat 
kebutuhan sehari-hari, bayar ini bayar 
itu cicilan ini itu motor, hp, hahaha 

VS2 

Kalo sekarang gini 
masih suka cuek 
nggak kalo milih 
kosmetik gitu? 

Lumayan sih P 

Trus menurutmu 
misal kalo kamu 
lebih selektif dalam 
memilih kosmetik 
untungnya apa aja 
sih buat kamu? 

Ya pastinya akan.. saya akan lebih 
terhindar dari jerawat. Kulit saya akan 
eee tidak seperti yang sekarang saya 
alami hahaha seharusnya seperti itu. 
Jadi punya koleksi barang bagus juga 
kan hahahah investasi gitulo 

A1 

Disamping untung 
kan juga ada 
ruginya tuh kalo 
milih-milih 
kosmetik. Menurut 
kamu ruginya apa 
sih?  

Karena basically si produk yang 
seharusnya kulit saya terima tu harus 
dibeli dengan harga yang lebih dari 
yang saya miliki sekarang. Jadi ya 
ruginya duitnya lebih berkurang 
banyak heheehe. Emang ndak harus 
mahal cuman ya gimanapun kalo mau 
pake yang “nggenah” ya lebih mahal 

A2 

Ada pengaruhnya 
nggak sih dari 
orang-orang sekitar 
pekerjaan gitu kalo 
misalnya milih 
kosmetik trus 
kulitnya jadi bagus 
gitu.. ngaruh 
nggak? 

Pastinya sih karna kan saya kan jadi 
kayak ee ikut sama temen-temen saya 
yang temen-temen saya lakukan atau 
kasih suggest ke saya. Mereka juga 
ikut seneng wah ternyata 
rekomendasinya berhasil 

VS3; 
PP 

Trus kamu tahu 
nggak sih kalo 
yang jerawat alergi 
itu sampe sejauh 
mana kamu tahu 
itu dampaknya buat 
kulit kamu tu 
seperti apa? 

Menurut saya jerawat itu hal yang 
sangat lazim dialami buat orang-orang 
apalagi kalo sudah menginjak masa 
puber ya.. dan tapi kalo misal 
dilanjutkan itu pastinya akan 
berpengaruh apalagi kalo semisal ee 
jerawat yang sampe belom sembuh 
misal trus nanti dikopek-kopek itu kan 
yang nantinya jadi bopeng. Itu kan kalo 
misal udah bopeng kan udah nggak 
ketolong lagi. Mau pake makeup juga 
apa kan si bopengnya itu pasti akan 
kelihatan gitu karena dia ndak 

VST1; 
A2 
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menyamarkan warna kan tapi eh 
nggak.. karena bopeng kan bukan 
warna tapi itu kan relief jadi otomatis 
akan nggak bisa ditutupin sama 
makeup.. gitu,, seharusnya sih memang.. 

memang saya perawatan untuk.. 
perawatan atau pencegahan supaya tidak 
terjadi jerawat sama milih kosmetiknya 
kudu bener hahaaha. Tapi ya itu tadi 
kembali ke yang tadi.. harus merogoh 
kocek lebih banyak untuk mewujudkan 
itu ahahha 

Berarti sekarang 
udah mulai 
keinginan untuk 
membenahi 
pemilihan 
kosmetiknya itu 
ya? 

Ooo pastii!! P 

Seberapa serius 
sih menurutmu 
kulitmu itu terkena 
jerawat atau alergi?  

Kalo seberapa seriusnya sih kalo 
jerawat menurut saya tu ya….karena 
saya mungkin sudah mengalami hampr 
setiap bulan ya.. jadi saya 
menganggapnya itu hal yang sudah 
biasa terjadi. Cuman ya kalo semisal 
yang suah besar dan sampe bikin.. 
kalo misal lokasinya nih kadang kalo 
yang di deket bibir atau di deket mata 
yang akhirnya merugikan saya juga, 
nahh itu yang jadi PRku jadi yang kaya 
sampe mau buat gerak aja tuh sakit.  

KP 

Trus seberapa 
rentannya kamu 
kena jerawat dan 
alergi itu? 

Nah  saya kalo misal pemilihan 
kosmetiknya ndak sengaja yang oil-
based itu malah bikin saya pasti akan 
jerawatan di keesokan harinya. Tuhhh.. 
karena memang saya termasuk yang 
lumayan rentan. 

KD 

Darimana sih kamu 
ee ingin berhati-
hati dalam memilih 
kosmetik itu? 
Informasi 
darimana? 

Satuu… dari media sosial.. social 
media sama aja ya hahaha..  karena 
kebanyakan yang saya pegang sosmed 
itu kan masih Instagram ya yang 
kebanyakan itu ada iklannya waktu kita 
swipe. Nah itu yang pertama dari saya 
kenal. Trus berikutnya dari temen-
temen yang dia juga sering makeup. 
Dia akan mengenalkan saya produk 
ABC yang itu akan bagus untuk kulit 
berminyak seperti saya… begichuuu.. 
temen-temen sih yang paling 
berpengaruh menurut saya daripada 

PP 
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sosial media. Saya kemakan iklan 
teman-teman sendiri haha 

Trus ada nggak sih 
tujuan pribadi kamu 
melakukan 
kegiatan memilih 
makeup itu tu apa? 
Dari dalam diri 
sendiri 

Supaya saya tetap cantik dan sehat 
dalam waktu yang sama.. kulit saya. 
Karena saya ndak bisa lepas dari 
makeup dan saya juga nggakmau 
jerawatan di waktu yang sama. 
Hhahaha 

P 

Kalo begitu 
terimakasih ya kak 
untuk waktunya 

Iya sama samaaa  

Selamat soreeee Soreeee  

Pendapat 
mengenai kondisi 
kulit kakak saat ini 
apa? 

Lagi kusem nihh karna mungkin lagi 
musim panas. Jadi rasanya kalo habis 
mandi tu kering bangettt, tapi nanti lima 
menit udahh licin lagiii berminyak banget 
nggaktau kenapa. Tapi kalo habis mandi 
gitu kaya .. kaya kering banget gitu. Jadi 
kondisinya sekarang ya lagi nggak prima. 
kusem  

 

Trus perasaannya 
gimana untuk saat 
ini? 

Perasaannya sebenernya ini semakin 
memicu saya kepengen perawatan…di 
dokter. Tapi eman-eman uangnya 
hahahaha 

 

Oohhh hhahah 
sejak kapan sih 
kakak mulai jadi 
pemilih kosmetik? 

Semenjak mulai nari, mulai kerja dan 
mulai ketemu orang banyak gitu jadi 
mulai nyoba makeup-makeup. 

VS3 

Jadi pemicunya itu 
yaa. Jadi milih 
dang a 
sembarangan. Nah 
kalo untuk efeknya 
udah merasakan? 

Ooo pastiiii. meskipun kadang-kadang 
kalo pas ndak kebetulan gitu masih 
jerawatan, tapi sekarang buat muncul 
jerawatnya tu udah berkurang, karena 
sebenernya aku udah mulai nggak 
kaya dulu lagi pake makeup hariannya. 
Mulai tak tipisin dan seperlunya aja. 
Kalo dulu kan gara gara merembet dari 
nari, aku makeup harian juga agak 
tebel. Nah sekarang udah mending 
banget. Makin kesini ya aku juga bisa 
milih mana yang bagus kan daripada 
makeup tebel tapi ngawur semua. 
Untuk kosmetiknya pun aku ngerasa 
jauh lebih baik pake yang sekarang 
daripada pake yang dulu. Yang dulu tu 
kayaknya yang penting ngover yang 
penting jerawatnya ketutupan padahal 
kalo semakin tak tutupi itu dalam 
frekuensi yang tiap hari ya, itu justru 
makin banyak atau makin merah atau 

KD; 
P; 
VS1 
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makin bruntusan. Nah kalo sekarang aku 
fokusnya nggak lebih ke nutupin tapi lebih 
ke mbersihin biar ndak jerawatan.  

Kira kira 
kedepannya bisa 
mempertahankan 
nggak nih supaya 
tetep on track pake 

kosmetik yang 
sesuai buat kulit 
kakak? 

Ohhhh tentu, tetep. Tetep pake yang 
sesuai buat aku yang sehat buat aku 
bukan yang sembarangan karna kan 
aku juga pengen kulitku terawatt dan 
yaa… setidake tu ndak tambah parah 
gitulo. Tapi ee sebenernya aku punya 

target kepengen perawatan yang 
sesungguhnya ya. Jadi kaya apapun itu 
misal mau pake herbal kek atau nanti aku 
ke dokter kek itu nggaktau itu nanti, 
kayaknya akan mulai melepas dikit-dikit 
frekuensi pake makeup setiap harinya jadi 

kayaknya saya punya target besok-besok 
pengen ndak makeupan tapi tetep cantik 
gitu. 

P 

Nah itu 
perawatannya lebih 
ke upgrade 
skincare atau ke 

tempat perawatan? 

Karena… saya nggak pake skincare yang 

gimana gimana gitu ya, jadi kayaknya 
saya akan ke tempat perawatan keluar 
dulu hahaha 

 

Nah ritual kakak 
bersihin makeup 

sendiri tu gimana? 
Baik makeup 

ringan ataupun 
yang berat. 

Kalo makeup yang ringan itu aku Cuma 
cuci muka aja setiap hari. pake Pond’s 

yang item mmm… 

 

Mm carbon itu? Nah iya carbon. Itu cuci muka pake itu 
karena menurut saya udah pake sabun 
muka macem-macem itu yang paling 
ampuh dan paling bersih menurutku. Kalo 
misal makeup beratpun paling dua kali 

cuci muka itu, itu sudah keset mukanya 
ndak ndak licin lagi. Ndak linyit gitu. Kalo 
masih kotor kan licin to, nah ini dah keset 
kalo dua kali cuci. Itu kalo makeup berat 
aja itu buatku udah sangat cukup. Tapi 
kalo misal makeup berat yang sampe 
pake eyeliner hitam bla bla bla kaya gitu 
kan itu ngilangin eyelinernya itukan susah 

dan nggak hilang Cuma pake sabun muka 
jadi itu baru pake baby oil atau pake 
permbersih yang ada oilnya. 

 

Misal kakak habis 
perform nari tapi 

nggak pake rias 
mata yang item-
item, itu cuma pake 

Hee  
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sabun muka tanpa 
pembersih sama 
sekali??  

Seriusan? Hee. Selama nggak pake eyeliner itu lo. 

Nyatanya dua kali cuci muka aja udah 
cukup menurutku. Ndak bersisa. Dan 
pernah tak cek setelah cuci muka habis 
makeup berat tanpa pake makeup mata, 
tak pake sabun cuci muka itu.. si Pond’s  

itu dua kali. Nyuci muka dua kali habis itu 
tak coba pake pembersih nggak ada apa 
apanya tuh. Berarti it means kan sudah 

bersih. 

 

Sejauh ini makeup  
yang pernah 
nempel di muka 
kakak berapa 
lama? 

24 jam. Itu karena lagi test-makeup.  

After-effectnya ada 

nggak? 
Kebetulan saat itu lagi nggakpapa sih ya 
karena mungkin produk yang dipake juga 
produk yang high-end gitu dan memang 
untuk kulit berminyak. Bruntusan enggak, 
jerawatan enggak kok, ndak kenapa-
kenapa mungkin karena itu juga dengan 
produk yang nggak aneh-aneh hahaha. 
Dengan base  yang baik dan benar.  

 

Berarti dengan 
produk yang mahal 
yang bagus jadi 
tidak memberi 
dampak buruk buat 
kulit kakak begitu? 

Ya kalo untuk saya mungkin seperti itu 
ya.. atau mungkin waktu itu juga kulit saya 
lagi dalam keadaan yang prima. Jadi ndak 
napa-napa. 

 

Berarti secara 
nggak langsung 
dengan produk-
produk yang baik 
tidak akan memberi 
efek apa-apa ke 
muka gitu kah?? 

Hee ya kalo untuk saya mungkin seperti 
itu ya atau mungkin waktu itu juga 
keadaan kulit saya lagi dalam kondisi 
yang prima, jadi ndak kenapa-napa. 

 

Trus nih kalo misal 
lagi ngalamin 
gangguan kulit gitu 
kakak suka cerita-
cerita nggak sih 
tanya-tanya gitu 
atau gimana? 

Diem aja sih. Saya orang yang nggak 
terlalu rewel jadi yaudah diobatin 
sendiri gitu, untuk masalah perkulitan. 
Karena udah tau cara ngatasinnya jadi 
oh ini lagi jerawatan nih oke aku 
seringin cuci muka, oke aku nggak 
pake makeup, udah paham celahnya 
harus melakukan itu jadi nggak sampe 
yang tanya orang-orang aku harus 
pake apa yak ok aku parah nih kulite 
karena menurut saya selama ini kulit 

VS1 
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saya kalo masalah jerawat udah nggak 
begitu-begitu amat jadi masih bisa 
ditangani sendiri. 

Lalu kalo mau beli 
produk makeup 

baru itu kakak 
search sendiri atau 
tanya-tanya? 

Search sendiri. Jadi search dulu 
sendiri yang kedua tanya. Tanyanya 
sama temen-temen misal saya udah 
pengen beli produk A. Trus tanya “eh 
kamu udah pernah tau belom 
foundation A, kamu udah pernah coba 
belom. Trus kalo iya, gimana? 
Ketahanannya gimana? Di kulitmu 
gimana, luntur ndak, meleleh ndak? 
Kalo kena panas gimana?” paling kaya 
gitu. 

P; 
PP 

Kalo kehidupan 
kakak sehari-hari 
kan kakak 
berkecimpungnya 
di dunia dance trus 

dunia kerjanya 
yang nggak jauh-
jauh dari dance 

karena kakak juga 
ngajar dance. 
Komunitas-
komunitas kakak 
sehari-hari ada apa 
aja lagi sih? 

Yang paling sering pertama pasti 

komunitas di kantor. Di Lucette 

Management itu. Nggak jauh-jauh dari 

dunia entertain juga sih di situ juga 

karena kan sekolah les untuk 

pengembangan bakat. Terus yang 

kedua saya ketemu sama anak-anak 

murid-murid SMA. Ada dua SMA yang 

saya pegang ekskul narinya hari senin 

sampai rabu. temen-temen Kamis 

sampe sabtu di Lucette itu. Trus yang 

lainnya paling ketemu komunitas 

dance  di Semarang aja, ya ketemu 

anak-anak street dance gitu. 

VD 

Kakak kalo belanja 
makeup gitu ada 

rutinnya nggak? 

Enggak. Sehabisnya ajaaa. Ngirit 
hahaha pake seadanya nanti kalo habis 
baru beli. 

VS1 
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LAMPIRAN 2 

VERBATIM SUBJEK II 

Pertanyaan Jawaban Coding 

Selamat siang, 
kak 

Halooo  

Apa kabar? Baikk, baikk  

Kakak tempat 
tanggal lahirnya 
dimana sih? 

Semarang, 6 Oktober 93 VD 

Asli Jakarta kan 
kalo nggak salah? 

Engga juga sih. Keluarga besarku 
emang Jakarta tapi aku lahir besar ya 
di Semarang hahaha 

VD 

Sekarang kakak 
tinggalnya dimana 
nih? 

Tinggalnya di  Meranti VD 

Ohh di Meranti. Di 
rumah tinggalnya 
sama siapa aja? 

Di Meranti aku tu sama mamah, ada 
mamah, papah, nenek, sama sepupu 
aku, sama mbak pembantu aku. 

VD 

Kakak dulu 
menempuh 
pendidikannya 
dimana aja ?  

Aku SD sama TK di sekolah Islam 
Hidayatullah Banyumanik, SMP di SMP 
5 Semarang, truss SMA di SMA 1 
Semarang. Kuliahnya ya disini deh 
hahaha psikologi unika 

VS2 

Lagi sibuk apa aja 
nih kerjaannya 
sekarang? 

Aku kerja di salah satu Psychological 
Centre yang di graha Padma itu jadi 
asisten psikolog, sama juga nari-nari 
gitudehhh karna aku suka nari kan. 
Masih narinya sekarang tapi cma 
weekend ajaa karena sehari-harinya 
kerja. Sampe malem kadang, yaa sore 
malem lah. 

VD 

Sejak kapan yang 
jadi asisten 
psikolog itu? 

Sejak januari 2018 VD 

Narinya biasanya 
apa nih, untuk 
lomba atau 
perform aja ? 

Semuanyaaa. Lomba iya, perform iya, 
latihan iya. 

VD 

Ikut grup ya 
narinya? 

Iya ikut grup. Apa ya istilahnya yaa.. 
sanggar gitu lah ya, sama ada satu 
grup lagi WASC. Yang satunya 
tradisional, yang satunya modern. 

VD 

Itu ikutnya grup 
masing-masing 
kapan kak? 

Kalo yang tradisional tu mulai SMA 
akhir. Kalo yang modern, yang WASC 
itu sekitar … 2016 tengah tengah gara-
gara diajakin sama pelatih dance di 
kampus kan dulu aku juga ikut yang di 
kampus, trus ditarik deh sama dia. 

VD 
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Trus kalo nari 
harus pake 
makeup kan ya? 

Iya lah jelas VS3 

Nah sebelumya, 
riwayat kesehatan 
kulit kakak 
gimana sih? 

Kalo aku tu sebenernya.. kulitnya itu.. 
gimana yah. Campuran kayaknya sih 
ya kombinasi gitu lah ada berminyak 
ada kering juga. Biasanya berminyak 
yang bagian T-Zone gitu trus di hidung, 
pipi sini pipi dalem sini, dagu gitu. Tapi 
basicnya nggapernah jerawatan dulu.. 
ngga merah merah juga gitu. Cuman 
setelah..setelah aku nari, maksudnya 
menggeluti di bidang nari dengan 
serius it utu aku kadang beberapa kali 
tu sering merah merah juga di muka. 
Dan kering banget mukaku nggaktau 
kenapa. 

VS1; 
VST2 

Rasanya gatel 
kah? 

Iyaa gatel. Kayaknya sih alergi sih ini.  

Gangguan 
kesehatan kulit 
apa aja sih yang 
pernah kakak 
alamin selama 
ini? 

Selama ini yaa.. aku kan mulai nari 
yang serius, maksudnya aku masuk 
sanggar dan management itu ketika 
aku tu SMA akhir mau kuliah, nahhh itu 
aku bener bener eee, kering banget, 
mukaku tu merah-merah, gatelll banget 
dan kering sampe ngletek-ngletek 
ngelupas-ngelupas gitu.. dan segatel 
ituuu gituloh karena merah banget 
kaya pake blush-on gitu pipinya. 

VST2 

Gangguan kulit 
yang kakak 
alamin tu apa 
sepenuhnya 
disebabkan 
karena make-up? 

Menurutku sih iya ya, soalnya.. iya sih 
soalnya sebelum aku maksudnya 
bener-bener sering banget pake make-
up gitu gitu, aku bener-bener ngga 
kenapa-kenapa mukanya maksudnya.. 
ya hampir bisa dibilang normal lah.. 
tapi setelah aku pake make-up yang 
paling sering ya itu gatel-gatel  
merahhh di seluruh pipi sama kering 
banget sampe ngelupas-ngelupas. 
Kayaknya sih emang gara-gara make-
up sihh soalnya tuh waktu itu aku 
sempet ya kalo nari gitu kalo jaman 
dulu itu pakenya itu Kryolan. Nahh ya 
karena yang lain tu Kryolan yaa..udah 
karena menurut mereka, menurut 
temen temen aku Kryolan tu kalo buat 
stage performance itu maksudnya 
nutup banget gitulo jadi kaya coverage 
banget di muka dan kalo kena sorot 
lampu juga oke jadinya aku juga pake 

VST2 
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Kryolan, nah setiap bersihin 
mukaaaaaa ~ tuh muncul merah-merah 
di seluruh pipi, dan terutama tu pipi 
sih. Terutama pipit u merah-merah gitu 
gaaatel banget, gatel banget parah 
segatel itu. 

Itu mau pake 
bentar mau pake 
lama tu kaya gitu 
terus yaa?? 

Sama ajaa, aku waktu itu juga nari kan 
bentar. Ada yang sekali, misalnya satu 
hari tuh satu kali nari nihh. Satu kali 
ngedance yaudah dihapus ya kaya gitu. 
Kalaupun satu hari tambah-tambah lagi 
gatelnya ampunnn, jadi sebelum hapus 
tu udah gatel bangettt cuman belum 
keliatan merahnya karena dia kan 
coverage banget. Begitu dihapus, 
ampunnn~ merah banget. 

KD 

Nah kalo habis 
pake gitu terus 
gatel, merah. 
Kakak 
penanganannya 
pake apa 
biasanya? 

Ohh aku ada sihh, jadi aku tu kalo 
sekarang ini sering liat youtube kan. 
Banyak tuh beauty vlogger beauty 
vlogger itu kan makeup-makeup  dan 
skincare kan nah itu aku ada satu 
beauty vlogger itu yang aku iniin, aku.. 
tiru krimnya untuk ngilangin merah-
merah. Dia juga pernah merah-merah 
dan aku pake krim itu ya cocok sih 
lumayan. Paginya itu udah nggak gatel, 
paling nggak udah nggak gatel merah-
merahnya berkurang dikit lahh~ tapi 
ngga langsung literally ilang tapi 
gatelnya enggak. Kan lumayannn, 
lumayan banget.  

VS1; 
PP 

Krimnya itu beli di 
toko kosmetik apa 
di apotek tuh? 

Di toko kosmetik ada, di apotek ada.  

Kapan sih waktu-
waktu kakak 
muncul gangguan 
kulitnya itu? 

Sebenernya  munculnya itu waktu 
memutuskan untuk rutin nari. Soalnya 
sebelumnya kan aku tomboy banget. 
Tomboy banget banget kan orangnya. 
Ya sampe sekarang masih tomboy 
cuman dulu aku bener bener nggak 
kepikiran bakal makeup gitulo. Tapi 
gara-gara nari ini jadi keseharian aku 
juga seneng makeup jadi seneng 
ngeliatin youtube, beauty vlogger 
jadi..jadi.. seneng banget makeupan, 
jadi ya gitudeh. 

VS1 

Berapa lama sih 
waktu yang kakak 
butuhin buat pulih 

Mmm ya itu tadi sih kalo misalnya habis 
dikasih malemnya, paginya tu gatelnya 
bakal kaya berkurang, terus dia ntar dua, 
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dari gangguan 
alerginya itu? 

tiga hari nanti merah-merahnya udah 
ilang. 

Trus perasaan 
kakak gimana sih 
waktu kulitnya lagi 
alergi gitu? 

Ya yang jelas nggak pede gitu. Apalagi 
kalo lagi merah-merah banget habis 
nari sedangkan besoknya harus udah 
kerja lagi ketemu client bla bla bla bla 

tapi ada merah-merah di muka. Tak tutupi 
lagi pake concealer mau nggakmau 

akhirnya jadi aku tutupin lagi pake 
concealer, jadi makeupan full lagi gitu 
meskipun ngga setebel kalo ngedance 

tapi aku mesti tumpuk lagi pake makeup 
karena ngga enak kalo merah-merah gitu 
ketemu client kan maksudnya.. ya karena 
saya bekerja di bidang yang harus 
ketemu orang yaa harus bersih 
gitu..secara penampilan. 

VS1; 
VS3 

Jadi yang semula 
yang makeup nari 
cuma pake waktu 
weekend jadi 
kebawa sampe 
sehari-hari 
bekerja ya.. 

Jadi suka juga heem aku jadi suka jugaa.  

Trus selain 
pengobatan yang 
krim untuk alergi 
tadi adalagi ngga 
sih yang kakak 
pake untuk kulit 
keringnya dan 
lainnya? 

Mmm pokoknya aku gini kalo misal 
habis pentas habis makeup aku tiap 
hari pulang itu selalu double-cleansing. 
Aku bersihin pake micellar water  dulu 
habis itu aku cuci pake sabun muka 
dua kali. Cuci muka pake foam gitukan 
pake sabun muka dua kali habis itu 
baru toner dan segala macemnya. 
Habis itu baru malemnya sebelum tidur 
aku kasih si obat yang tadi buat yang 
merah-merah tadi itu, terus paginya 
pake pelembab. Kalo kemana mana 
harus banget pake pelembab ngga 
boleh enggak. Kok bisa aku cocok, aku 
dapetnya dari si beauty vlogger itu 
juga. Gituu. 

VS1 

Kakak kan awal 
mulai pake 
kosmetik kan 
waktu sering nari 
nih. Kira-kira 
narinya mulai dari 
kapan? 

Sebenernya kalo nari pentas tu dari 
kecil, karna aku emang suka nari kan. 
Aku udah ada di sanggar tu sejak kecil. 
TK besar SD gitu. Cuma kalo kecil itu 
dulu kan dimakeupin ya nah jadi kaya 
belom ada tuntutan apa apa. Trus habis tu 
sempet vaccum nari juga tuhh, sempet 
vaccum sekitar SD akhir ke SMA, yang 
aku sempet ikut kempo sampe lama sama 
paduan suara. Trus SMA akhir masuk 

VD 
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kuliah itu baru mulai nari lagi dan 
serius di bidang itu yang bisa hampir 
tiap hari ada latihan buat perform sama 
lomba. Kalo sekarang kan udah enggak 
nih weekend doang karena udah kerja 
nah dulu waktu kuliah itu masih yang 
sering banget perform itu. Jadi ya.. 
bisa dibilang udah berapa tahun ya 
berarti yaaa… dari SMA kelas 3 lah 
udah lama lah.. 

Kenapa sih kok 
kakak pake 
kosmetik? 

Kalo aku pake kosmetik selain nari tu 
karena sukaa.. jadi suka. Kalo nutupin 
kekurangan sebenernya aku  
nggakpapa sih kalo ngga gara-gara 
kerja aja aku nggakpapa sebenernya. 
Cuma kan gimana ya sekarang tu jadi 
kalo aku pake makeup itu jadi ngerasa 
ready gituloh. Keluar udah ngerasa 
siap, pake makeup, rapih, kita 
nggaktau kita mau ketemu siapa. Jadi 
kita tu harus prepare. Ngerasa well-
prepared aja gitudeh kalo.. maksudnya 
pake makeup tu kan ngga harus yang 
tebel kaya mau perform gitu kan tapi 
kaya pake foundation tipis pake blush-
on pake lipstick nude kan juga udah 
makeup dan itu keliatan rapih tapi ngga 
lebayyy. Pokoknya mungkin gara-gara 
aku basicnya suka seni ya jadi setelah 
aku belajar sendiri makeup tu aku jadi 
suka banget sama makeup jadi sering 
beli-beli makeup macem-macem dari 
youtube, di apapun lah yang aku liat di 
beauty vlogger lah semuanya jadi 
terlihat menarik gitulo jadi aku beli aku 
pake, aku coba. Coba-coba smokey 
eyes, coba cutcrease, coba-coba jadi 
kaya jadi suka aja gituuu. Dar awalnya 
kepaksa jadi suka.  

VS3; 
PP 

Efeknya apa sih 
setelah kakak 
pake kosmetik 
gitu? Dari 
lingkungan sekitar 
kakak. 

Kalo aku pake makeup itu aku jadi 
lebih..kalo dari diriku sendiri tu aku jadi 
lebih siap, jadi lebih keliatan ready, 
keliatan bersih, trus orang-orang juga.. 
segerr, ngeliat aku yang jelas seger 
karna kan ya kita kerjaan kan lembur-
lembur ya bokk jadinya siapa tahu 
menutupi kantong mata yang keliatan 
tidak sehat ini jadi orang liatnya ohh 
seger banget!! Padahal mah didalem sini 

enggak, karena banyak kerjaan lah 

VS1; 
VS3 
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lembur gini gitu tapi tu kita kaya bisa 
terlihat selalu bahagia didepan orang, 
selalu on gitulo. 

Trus perasaannya 
gimana sih kalo 
pas lagi nggak 
pake kosmetik 
gitu? 

Eemm kalo dibilang nggak pede-pede 
banget sih enggak ya. Ya ada sedikit 
nggak pede tapi emang kalo 
kekurangan yaudahlah aku tu orangnya 
gitu. Orangnya yaudah, cuman lebih ke 
apa yaa.. kaya ada yang kurang gitulo. 
Semacam jatidiriku tu dari makeup ini 
jadi kalo aku keluar tanpa makeup tu 
rasanya  kaya bukan aku hahha tapi ya 
bukan berarti aku mau mengubah 
diriku atau gimana atau yang bener-
bener menutupi kekurangan gitu 
enggak juga sih. Ada hari-hari dimana 
aku tu bener-bener nggak pake 
makeup. Cuma ketika aku keluar kalo 
aku memang aku bisa makeup dan aku 
pengen aku suka, yaudah pake aja gitu 
ajah.. 

VS1 

Pertimbangan 
kakak apa aja sih 
dalam memilih 
kosmetik selama 
ini dari berbagai 
aspek? 

Kayaknya pertimbangan aku itu lebih 
ke.. apa ya yang jelas kosmetik itu 
harus bagus, harus apa ya nggak 
bahaya. Biasanya aku ya kalo paling 
aman, karena aku tu orangnya males 
liat kalo harus ngecekin satu-satu 
bahannya aku males, jadi aku litanya di 
beauty vlogger  itu tadi. Udah paling 
enak jaman sekarang kan. Kalo dulu 
aku ikut temen-temen aku. Ini yang 
bagus ini yang bagus ini gitu jadi 
cara..caranya aku memperoleh 
informasi tentang makeup ini bagus 
atau enggak tu dari temen-temen nari. 
Kalo sekarang dari youtube. mereka 
beauty vlogger mereka tekun disitu 
kerjaannya disitu serius disitu berarti 
tu mereka emang kerjaannya akan 
research tentang makeup apa gimana-
gimananya juga tentang makeup, untuk 
mencari..apa..bahan-bahannya juga 
dari produk yang akan mereka review 
nantinya  jadi ya aku percaya sama 
mereka dan aku biasanya milih beauty 
vlogger yang jenis kulitnya tu sama 
kaya aku gitu. 

P; 
VS1; 
PP 

Mmm habis itu 
diikutin yaaa… 

Diikutinnn. Karna dulu pernah sempet 
yang nggak cocok makeup nggak 
cocok itu gara-gara aku liat semua 

VST2; 
PP 
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beauty vlogger aku coba dan ternyata 
gradakan. Nggak cocok. Sekarang aku 

milih satu yang sekarang ini, skincare 
sama makeupnya aku ikutin dan cocokkk. 
Lumayan. Sosial media sekarang hebat 
banget sih gampang banget kalo mau 
cari apa apa. 

Trus nih kakak 
kan tipe pemilih 
kosmetik biar ga 
alergi tuh. Ohya 
terus foundation 

Kryolan itu masih 
dipake? 

Aku ngga pernah buang sih… ngga 
pernah buang gitu. Siapa tau ada yang 
cocok gitu kann. Yahh kadangg… 
kadang kalo emang dibutuhkan ya aku 
masih pake sih sebenernya. Ya aku tau 
itu ngga cocok tapi kadang-kadang aku 
masih pake.. cuman jarangg banget, 
karena aku juga sekarang udah punya 
foundation yang coveragenya lebih oke 
daripada Kryolan ini. 

P 

Ada ngga sih kak 
untung ruginya 
pilih pilih kosmetik 
gini buat kakak? 

Untung  ruginya ya…  kalo untungnya, 
aku jadi jarang banget nemuin makeup 
yang nggak..nggak cocok. Apa ya.. 
yang bereaksi salah terhadap kulitku 
gitulo karna ya.. ya udah cocok udah 
nemu lah udah nemu orang panutan 
yang kira-kira tu sama kulitnya sama 
aku. Kulitnya jadi lebih sehat. Terus 
kalo ruginya itu.. misal aku pengen 
nyoba mcem-macem makeup ini itu 
jadi ngga bisa karena ngga cocok sama 
kondisi kulit aku makannya yang 
katanya bagus loh bagus loh bisa bikin 
gini gitu jadi ngga bisa aku coba… 
agak kuciwaaa.. dan misal sebenernya 
emang bagus nih misal kaya 
eyeshadow  nih. Ini mending 
eyeshadow, kalo misalnya muka yang 
nempel langsung muka kaya base ato 
foundation kan jelas salah ya kalo aku 
nekat coba coba. Nah kalo eyeshadow 
tu kan yang nampak diluar. Sebenernya 
itu baguss tapi di mataku ngga cocok 
pernahh trus aahh yaudah deh gajadi 
coba.  

A1; 
A2 

Kalo dari sisi lain 
misal dari sisi 
biaya gitu 
gimana? 

Mmm kalo aku sih yang penting bagus 
dulu sihh.. jadi yaa.. kalo bisa murah ya 
beli lah yang murah tapi kalo misal 
adanya mahal yaudah. Gimana lagi. 
Kalo yang selama ini aku spent ya jelas 
butuh keluar duit lebih banyak. Kerasa 
banget. Soalnya di satu sisi, ada harga 
juga ada kualitas. Meskipun nggak 

VS1; 
A2 



 
    

104 
 

 

semua lo ya. Tapi rata-rata sih gitu. 
Soalnya misal nih kamu ngirit ngirit 
uang niatnya tapi kamu beli 
makeupnya sembarangan habis itu 
kalo kulitnya bermasalah ya balikk lagii 
bahkan kamu akan ngeluarin duit lebih 
banyak lagi buat nyembuhin masalah 
yang keluar itu. Malah mending 
uangnya dibuat beli makeup atau 
skincare yang cocok di kamu daripada 
buat ngobatin. Iya kalo cepet sembuh 
nah kalo lamaaa… duh males banget 
kan.. dua kali kerja hahaha 

Ngomongin biaya 
nihh.. income 
kakak sebulan 
berapa sih kalo 
boleh tau haha 

Aku sebulan yang tetap itu yg dari 
kerja sekitar 2,5 juta perbulan. Yang 
dari nari nggak tentu sih 500 sampe 
sejutaan. Yang dari nari ngga tentu 
banget soalnya kan juga job atau 
lombanya beda-beda 

VS2 

Ada ngga sih 
tekanan dari 
lingkungan yang 
bikin kakak pilih 
pilih gini? 

Mm sebenernya ngga ada yang neken 
giimana gimana sih tapi kadang tu 
secara kalo liat temen temen nariku 
yang kulitnya pada mulus mulus gitu 
kan aku kadang jadi gimana sendiri ya 
bokkk wah masa kulitku beginiii.. sama 
ya aku sadar juga sih kalo nari kalo 
kerja gitu yang berhadapan sama 
orang kan penampilan juga penting 
makanya aku rajin pilh pilih ngga 
sembarangan. Temenku juga bilangin 
kalo pake makeup dibersihin yang rajin 
kan udh tau kulitnya itu rawan kena 
masalah gitu. Padahal sebenernya 
mereka tu nggatau kalo aku 
mbersihinnn, ya aku mbersihin lah 
cuman kan namanya orang alergi kann 
makanya reaksinya beda beda juga di 
kulit. 

VS1; 
A3; 
VS3 

Temen kakak 
sendiri juga ada 
yang nyuruh ngga 
sih kalo soal milih 
makeup gini?  

Eemm sebenernya  setelah mukaku 
merah-merah sih karena dulu bener-bener 
mukaku ngga ada kenapa-kenapa. 
Mukaku merah-merah trus jadi karna 
mereka yakin juga kali ya mereka sering 
ngingetin ada lah temen nari aku bilang 
kamu kalo beli tu makannya diliat liat kalo 
beli jangan yang bikin merah-merah gini. 
Banyak kok yang perhatian. 

 

Trus seberapa 
jauh sih 
pengetahuan 

Awalnya aku kira ya pokoknya itu gara-
gara makeup aja sama yang 
Kryolannya aku ga cocok itu trus lama-

VST1 
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kakak tentang 
alergi ini? 

lama jadi nyaritau lewat internet. 
Internet sih, aku ngga pernah ke 
dokter. Aku mager gitu gitu ngga ada 
waktu juga. Jadi aku ke internet aku liat 
alerginya itu gara-gara apa maksudnya 
trus ngobatinnya gimana itu 
sebenernya dari internet juga sih selain 
dari beauty vlogger itu aku dari internet 
juga. Ada jga internet nyaranin pake 
bahan-bahan alami segala macem tapi 
aku kadang takut sihh karena takut 
malah bereaksi juga.  

Seberapa serius 
sih alerginya itu 
terhadap kulit 
kakak? 

Lumayan serius banget sih menurutku. 
Keliatannya sangat serius soalnya kalo 
diliat secara fisik gitu merah-merah 
banget. Merah-merah bangett dan itu di 
pipi kaya pake blushon. Ngga 
bertekstur sihh maksudnya nggrenjel-
nggrenjel kaya jerawat gitu bukann, 
tapi merahh bangettt gatellll, merah-
merah  banget sumpah kaya cekit cekit 
sumpah. Pokoknya orang-orang notice 

gitu deh. Jadi makannya mau nggamau ya 
aku tutupin pake makeup. Agak sayang 
sama kulitnya cuman ya harus. 

KP 

Menurut kakak 
seberapa rentan 
sih kakak kena 
alergi gini? 

Mm nah ini nih aku agak bingung juga. 
Kalo dulu tu perasaan aku dimakeupin 
juga nggapapa. Cuman kok gara-gara 
satu ituu semenjak Kryolan itu, jadi 
agak ada yang beberapa ngga cocok 
gitulo. Kalo dulu cocok-cocok aja mau 
pake apa juga kaya badak lah, kulit 
badak. Tapi semenjak Kryolan itu kaya 
memicu mengawali yang lainnn heem. 

KD 

Nah kalo 
foundation yang 
Kryolan itu 

sekarang jarang 
dipake kan ya. 
Trus sekarang 
habis pake 
foundation yang 

merk lain itu 
masih ada yang 
suka nggak cocok 
gitu nggak? 

So far enggak sih. Mungkin ini gara-gara 
Kryolan itu. Kryolan, aku benci kamu 

HHAHAHAH 

 

Trus nih kakak 
kan pilih-pilih 
kosmetik nah itu 
tu darimana aja  

Baca banyakk. Kaya iklan di sosmed 
gitu. Tapi aku tetap percayanya 
kembali lagi pada si beauty vlogger itu 
yang kulitnya sama persis kaya aku. 

PP 
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sih acuan 
milihnya. Tadi kan 
sering nonton 
youtube nih. 

Adalagi nggak sih 
misalnya dari TV, 
atau orang lain, 
koran, majalah 
atau lainnya? 

Atau misal yg dia kulitnya sama kaya 
aku tapi udah review produk X kok di 
dia jadi merh merah juga ya?? Wahhh 
brati ini gaboleh tak beli. Sering kan 
kalo ada makeup baru aku pengen ini 
pengen ini pengen beli lagi ini itu tapi 
ah udaaahhh aku nggakmau macem 
macem asal beli tunggu dia review 
dulu, ntar efeknya ke muka ini beneran 
deh capek ngurusinnya. Ribet kalo beli 
sembarangan trus benerin muka lagi.  

Kalo dari anggota 
keluarga gitu ada 
juga yang sering 
alergi gitu nggak 
sih? 

Mamah sih. Mamah sensitif banget 
kulitnya dan dia ee berjerawat juga 
jadinya dia yang ini.. menurunkan 
alergi alerginya ke aku hahahahahaaha 
karna mama sensitif. Jadi kadang 
produk yang di mama nggak cocok, di 
aku juga gga cocok. Kalo aku ngga 

jerawatan tapi kering dan merah-merah itu 
semenjak Kryolan sih sebenernya gara 
gara itu pokoknya. Selebihnya aku nggak, 
nggak kenapa-napa. 

PP 

Trus ada nggak 
sih pengaruh 
sosialnya ketika 
kakak memilih 
kosmetik gini?  

Mmmh nggak juga sih biasa ajaa. Jadi 
waktu sebelum-sebelumnya dia pada 
ribut, tapi begitu aku gini yaudah biasa aja 
ga komen apa-apa juga. 

 

Selain alerginya 
itu ada nggak sih 
hal yang 
mendasari kakak 
untuk milih-milih 
kosmetik? 

Eee basicnya alergi dulu sih karena 
sebelum-sebelumnya aku bener-bener 
kaya pengen beli pengen beli. Gara-
gara alergi kapok deh kapok beneran.  

VST2; 
P 

Tujuan pribadi 
kakak sendiri apa 
sih melakukan 
ini? 

Supaya nggak kerepotan ngurus muka 
lagi. Sayang soalnya. Mendingan 
uangnya sekalian buat yang lain 
daripada harus ngobatin muka yang 
habis itu pasti bakalan ketutup makeup 
lagi kan.. akhir-akhirnya gitu. Mending 
beli yang bener pilih yang bener jadi 
ngga perlu dua kali kerja ngobatin 
apalah ini lah itulah … sayang. 

P; 
VS1 

Oke kakkk 
makasih ya buat 
waktunyaaa 

Iya gapapaaa sama-sama santai ajaaa.  

Menurut kakak 
gimana sih kakak 
menilai kondisi 
kulit kakak saat 
ini? 

Gatel hahaha gatel banget lagi merah-
merah. Kayaknya kemaren udah naik-baik 
aja deh kok tiba-tiba kaya gini lagi yaa. Ya 
mungkin aku sedang menggunakan 
makeup yang salah lagi. Kan macem-
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macem ya beli makeup tuh hahaha tapi 

nggak cocok juga padahal sih kayaknya 
semua orang cocok. 

Ada ketambahan 
beli barang baru 
berarti ya? 

Iya ada sihhh. Beli foundation.  

Kok bisa? 
Padahal udah 
disesuaiin sama 
jenis kulitnya ya? 

Yaa udah disesuaiin banget. 
Sebenernya ini nggak baru-baru banget 
sih cuman ini tergolong makeup yang 

paling baru di koleksiku. Cuman biasanya 
nggakpapaaa.. hahhahaha kenapa 
yahh?? Please aku juga tanda tanya 
banget nihh. 

P 

Kulitnya lagi 
marah mungkin 
ya hahaha 

Iya lagi marah lagi capek mungkin.  

Trus perasaan 
kakak mengenai 
kulit kakak saat ini 
gimana? 

Perasaanku ya cukup sedihh pengen 
dibalikin lagi secepat mungkin kaya 
semula karena emang nggak enak 
banget gatelll. 

KP 

Kalo kaya gini-ini 
yang lagi kakak 
lakuin apa sih? 

Aku ngolesin pake aloe vera nah itu 
mendingan banget cepet banget. Aloe 
vera yang udah aku masukin kulkas, 
lidah buaya itu terus kita olesin ke 
seluruh muka. Dibersihin dulu 
mukanya sampe bersih habis itu olesin 
deh aloe vera ke seluruh muka. Itu 
langsung cepet loh merah-merahnya 
berkurang daripada dua hari kemaren. 

VS1 

Itu ngolesinnya 
saat apa aja? 

Malemmm sebelom bobo sama sebelom 
berangkat kerja ini dijadiin moisturizer jadi 

nggak usah tebel-tebel makenya. Gituu. 

 

Ohh kalo malem 
dijadiin kaya 
masker gitu yah? 

Iya kalo malem dijadiin kayak masker gitu 
pakenya tebel trus pake sampe pagi gitu 
trus dihapus pake waslap..apa sih Bahasa 
Indonesianya sih mm apa yahh, ya 
handuk gitu lah pake air anget panas gitu, 
baru cuci muka itu seger bangettt. Dan 
sebelom pergi-pergi dijadiin alas bedakk 
gitu. Maksudnya sebelum pake makeup 

apa apa, pake itu dulu dasarannya. 

 

Nah kakak kan 
milih-milih 
makeup nih. Itu 

sejak kapan sih 
milihnya untuk 
memutuskan aku 
mau bener-bener 
nih milih makeup 

Semenjak si foundation mm apa 
namanya, Kryolan ituuuu makhluk itu. 
Semenjak makhluk itu baru aku pilih-
pilih. Itu mm kayaknya awal-awal kuliah 
umur 19…18 gitudeh. 

P 
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yang nggak 
sembarangan. 

Trus setelah milih-
milih gini udah 
ngerasain efeknya 
belom sampe 
sekarang dari 
makeup maupun 
skincare? 

Sebenernya udah banget banget 
banget bangettttt. Kemaren ini 
hahahaha nggaktau kenapa hahah dua 

hari tiba tiba gini lagi gitulohhh.. mungkin 
ada efek mau datang bulan jugaa. Eee 
emang biasanya datang bulan juga 
kaya… ada lah muncul sedikit-sedikit 
jerawat dikitt banget jarang. Tapi ini tuh 
bener-bener langsung merah-merah gatel 
gitu loh nggakau . . . OOOhhh tauuu 
akuuu. Kemarin kan aku beberapa hari 
ada acara keluarga di Bandung. Kan 
pulangnya pagi-pagi terus nih karena 
jengjeng, kulineran malem yang 
bukanya baru jam 10 jam 11 gitu, 
sampe jam 4 pagi, tidur ga bersihin 
mukaaa dong. Aku rasa itu deh tiga 
hari. mungkin gara-gara itu. Palagi 
udah gitu aku pake foundation yang 
agak-agak berat kan kadang buat foto-
foto. Nah gitu, nggak dibersihin tapi 
ditumpukin lagiii itu emang agak kacau 
emang itu. 

A1; 
KD 

Kakak kan udah 
ngerasain efek 
beli makeup yang 

bener, kira kira 
apa bisa terus 
dipertahanin?? 

Kayaknya sih lurus pada jalan yang 
benar ya hahah menginat ini gatel aja 
nggak enak banget hahaha beneran. Ini 

muka rasanya pengen digaruk-garukin ke 
aspal rasanya gatel banget beneran.  
Kayaknya akan tetep bertahan memilih 
e jalan yang benar deh. Kan ada 
maksudnya foundation yang cocok di aku 

tapi mmm nggak menyakitkan buat kulitku 
juga gitulo. Kayaknya nggak bakal coba-
coba deh, kalo aku foundation sih nggak 

terlalu gampang tergoda. Mungkin kalo 
lipstick iya hhahah 

P 

Soalnya kan kaya 
bibir tu ah paling 
mau kena 
seberapa sihh 

Iyahhh..iyahh… kalo lipstick baru.. ganti 
ganti. 

 

Trus kalo ritual 
kakak sendiri 
bersihin makeup 
dari yang makeup 

ringan aja sampe 
makeup yang 
berat habis job-
job atau show nari 

Oke kalo yang ringan itu mungkin daily 
ya yang cuman pake concealer, bedak, 
atau kadang-kadang alis gitu gitu 
doang sih pulang dari pergi biasanya 
dibersihin dulu pake micellar water. 
Setelah pake micellar water habis itu 
eemm berkali-kali ya sampe kayaknya 
udah bersih gitu trus kasih ada sih dari 

VS1 
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gitu lomba 
kondangan. 

dokter milk cleanser gitu dipakeee, trus 
bersihin muka pake facial washnya, 
dihandukin lagi kasih toner habis itu. 
Paling itu udah. Karena aku pulang 
sampe rumah itu udah malem jadi 
sebenernya itu kaya ritual malem gitu 
lo hahah. Jadi gitu, udah dibersihin 
udah itu kaya ringna-ringan aja. Kalo 
yang berat kaya aku bisa berapa kali 
ngulang-ngulang per stepnya deh trus 
ditambahin Acnes buat yang merah-
merah trus sama aloe vera. Selebihnya 
sama cuman berkali kali aja gitu. 

Kalo untuk eye 
makeup juga gitu 

atau ada 
tambahannya? 

Eye makeup pake minyak zaitun biasanya 
langsung ilang beneran. 

 

Pernah males 
nggak sih ritual 
kaya gitu gitu 
kak? haha 

Males bangeeeeettt~~ tapi inii, ini apaa 
hahaha buktinya kemaren tiga hari aku 
setelah kuinget inget oh iya aku langsung 
tidur terus setelah pake makeup seharian, 
pagi Cuma dibersihin pake sabun muka 
doang kan pasti masih sisa yaa. Tempelin 
lagii acara lagi, lahh astaga. Aku 
mendapatkan akibatnya di Semarang 
haha sakit dan gatel. 

 

Kalo skincare 

kakak pernah ada 
yang nggak cocok 
nggak? 

Nggak terlalu separah makeup sih 
sebenernya kalo skincare masih agak 
badak gituloh mukaku cuman ada 
beberapa yang nggak ngaruh-ngaruh 
banget, ada yang ngaruh banget. Nah aku 
tinggal pilih yang ngaruh banget gituuu. 

 

Rata-rata skincare 

yang kakak punya 
tu berarti antara 
nggak ngefek 
atau ngefek 
bagus jarang ada 
yang bikin 
breakout gitu ya? 

Adaaa satuuu..!! Masker innisfree!! 

Hahaaha yang dipakein temen saya 
hahah breakout parahh.. mm apa itu 
namanyaa.. clay mask.. 

 

Mmm volcanic.. Volcanic Clay Mask itu tu hahah 
breakout parahh.. aku nggaktau itu 
purging atau breakout maksudnya tu 
aku nggaktau itu detox ku atau 
breakout emang nggak cocok. Antara 
tugasnya atau emang aku nggak cocok 
kaya gitu. Tapi yang jelas ngga akan 
aku coba-coba pake lagi hahaah nggak 
berani 

P 
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Tapi afternya itu 

cepet ilang 
nggak? 

Mm cepet sihh aku kalo kaya gitu gitu 
cepet ilang. Cumann nggak ngefek apa 
apa ternyata gitulo. Nggak bikin mukaku 
lebih apa gitu. Aku juga ada clay mask 
lagi kan dari Nature Republic, itu lebih 
ngefekk detox juga sama abu abu juga 
persis gitu juga warnanya kaya si Innisfree 
cuman dia di aku kayaknya cocok ya 
maksudnya nggak pernah kenapa-napa, 
komedonya rontok semua yang putih-
putih trus juga oke sih nggak ada masalah 
kayaknya sih si ini gitu. 

 

Soalnya kalo clay 
mask rata-rata 
kan kaya 
ngebersihin dulu 
baru dirawat 

Betull  

Tapi mungkin 
waktu itu dia 
ngedetoxnya yang 

bikin nggak betah 

Iyaa hahah betul sekaliii  

Kakak pernah 
pake makeup 

yang paling lama 
nempel di muka 
itu berapa lama? 

A WHOLE DAY. Dari pagi karena aku 
inget banget waktu itu aku ngejob dapet 
4x nari tradisional, which is kalo 
tradisional itu makeupnya berat banget 

kann. Dari pagi banget dandan bener-
bener pagi jam 6 pagi pembukaan 
opening itu jam 10an something kayaknya 
trus siang habis makan siang tu tampil 
lagi, sore, then malem. Empat kali nari 

beda-beda semua tariannya tapi 
tradisional semua wah itu tu bener-bener 
capeeekkk banget muka tu rasanya kaya 
udah berat bangetttt. 

 

Itu kira-kira 
sampe jam 
berapa 
dihapusnya? 

Dihapusnyaa… o ya udah malem banget 
orang aku jam 9 jam 10 malem baru kelar 
beres beres, ya mungkin jam 10 lebih 
hampir stengah 11 gitu.  

 

Kira-kira berartii… 
mm sekitar 15-16 
jam yaa 

Betull   

Setelahnya 
gimana tuh? 

Wahh.. sebenernya kalo aku bersihin 
sih gapapa. Kalo aku bersihin 
semuanya yang kaya ritual makeup 
berat tadi itu bener bener kaya udah 
beneran dan yakin kalo digosok pake 
kapas nggak ada apa apa lagi nggak 
ada warna lagi sebenernya nggakpapa. 
Kalo sampe aku kelupaan ya kaya gini. 
Gatel-gatel lagi haha 

KD 
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Gampang ya 
berarti ya kakak 
kulitnya merah 
gatel gitu 

Heem banget. Kudu telaten. KD 

Kakak tu tipe 
yang gimana sih 
misal keadaan 
kulitnya lagi 
nggak prima gitu 
cari-cari cara 
sendiri atau lebih 
suka tanya-tanya 
sharing gitu? 

Aku tangani sendiri dehh. Pokoknya 
sebelom aku keluar besok pagi nih 
udahh harus ilang nih mereda paling 
enggak makeupnya,  ehhh.. merah-
merahnya. trus pokoknya keluar tu 
udah pede  gituloh ya paling nggak 
teksturnya udah ngga adalah gitu. Kalo 

merah-merah kan kadang kaya digigit 
nyamuk gitulo yang benjol-benjol gitu nah 
itu kan nyebelin. Paling nggak teksturnya 
deh jadi bsa ditutupin dengan yang lain-
lainnya gitu. Aloe vera  sangat membantu 

sihh. 

VS1 

Misalnya kalo pas 
kakak breakout 

atau jerawatan 
atau apalah 
pokoknya yang 
keliatan dari fisik 
gitu ada nggak 
temen-temen 
kakak yang suka 
nyibirin? 

Mmm sebenernya ada yang nyinyir sih ya 
di geng aku Cuma tu masalahnya dia 
mukanya juga nggak karuannn 
ahhaahahahah jadi kayaknya sih enggak 
sih karena beberapa temen-temen aku 
juga nggak mulus-mulus banget 
maksudnya itungannya aku..akuu 
tergolong yang tidak ada masalah yang 
banyak-banyak lah daripada mereka tu 
lebih banyak lagi karena mereka lebih 
banyak lagi di dance, full-timer gitu. Aku 

juga sering tapi lebih ke penyaluran hobi 
yang berbayar gitu aja kan.  

 

 

  



 
    

112 
 

 

LAMPIRAN 3 

VERBATIM SUBJEK III 

Pertanyaan Jawaban Coding 

Haloo selamat 
siangggg 

Halo cikkkk  

Apa kabar nih?? Baikkk  

Kamu tempat 
tanggal lahirnya 
dimana? 

Aku lahir di Semarang, 7 November 97 VD 

Kamu tinggalnya 
dimana? 

Sama mamah di Gajah VD 

Sama siapa aja di 
rumah tinggalnya? 

Sama mamah sama adek  VD 

Kamu sekarang 
lagi sibuk apa sih? 

Kuliah aja . sibuknya itu to paling latian 
ngedance aja. 

VD 

Ohya kamu dulu 
sampe sekarang 
sekolah sama 
kuliahnya 
dimana? 

Aku dulu di TK Tunas Rimba, SD PL 
Xaverius, SMP Domenico Savio, SMAN 
1 Semarang, trus sekarang kuliah di 
UNDIP ambil Antropologi Sosial 
Fakultas ilmu budaya 

VS2 
 

Latian dance nya 

kapan aja? 

Biasanya seminggu itu selasa sama 
jumat. Nah tapi kalo misalnya ini nih 
kalo pas mau lomba to itu tu bener-
bener seminggu hapir tiap hari. 
seminggu hampir lomba gitu lo cik. Tiap 
hari bangett. Harus tiap hari. tapi kalo 
rutin e tiap selasa sama jumat. 

VD 

Ooh gitu. Trus 
lomba sama show 

tu biasanya 
seberapa sering 
sih? Misalnya 
sebulan bisa 
berapa kali ?  

Tergantung nek lomba kan tergantung 
infone to bisa aja sebulan tu.. bisa aja 
sebulan ini bisa aja dua kali tapi bulan 
besok nggak ada gitulo. Nah nek masalah 
job ya tergantung permintaan juga sih cik 

bisa wae kacek e tiga bulan apa sebulan. 
Nggak mesti ok. Ndak mesti tergantung 
yang minta. Kalo lomba tergantung event 

lomba sekiranya kita kriterianya misal 
umum trus kita bisa ikut, playernya ready 
semua kita langsung ikut. 

 

Kamu narinya nari 
modern sama 
tamborin di greja 
juga ya? 

Modern tapi beberapa konsep kita 
campur kontemporer kaya campur 
sama Jawa, campur Bali, campur 
Papua.. gitu. Jepang, tapi tetep di mix 
sama hiphop. Iya di greja juga tamborin.  

VD 

Yang nari 
tamborin latiannya 
hari apa aja? 

Jumat rutinnya. Kalo pas pelayanan ya 
kadang sabtu kadang jumat. 

VD 

Nah kamu kan 
pelayanan juga di 

Sebulan aku dijadwal pasti tiga kali. 
Tapi pernah kok 4 kali dalam sebulan 

VD 



 
    

113 
 

 

gereja. Biasanya 
sebulan kamu 
dijadwal berapa 
kali? 

hahahhaa. Seminggu dua kali aja 
pernahh ahahaha. 

Kamu kalo nari tu 
selalu pake 
makeup nggak? 

Kalo narinya pas perform tu harus pake 
makeup harus. Kalo pas latian ya 
jarang. 

VS3 

Yang di gereja 
maupun yang 
sama sanggar itu 
harus ya? 

Harus harus banget. Kalo di gereja ngga 
makeup nanti juga ada yang nyinyirin 
kok penari tampil didepan lusuhh gitu.  

VS3 

Trus yang kamu 
modern dance 

yang ikut sanggar 
sama yang gereja 
itu udah dari 
kapan? 

Dari Oktober tahun lalu. Tapi 
sebenernya aku ikutnya sama pelatihku 
itu, pelatihku kan ngajar SMA-SMA. Nah 
semenjak aku SMA pas aku ikut ekstra 
gituto. La pas setelah lulus direkrut 
diambil gitulo dari SMA mana SMA 
mana dikumpulin jadi satu. 

VD 

Sebelom yang 
sama sanggar 
sekarang ini udah 
pernah ikut nari 
yang sejenis kaya 
gini? 

Pernahh. Sama pelatih tapi beda team.   

Berarti kaya titik 
awalnya kamu 
sering lomba, 
show job 
sekarang ini mulai 
kapan? 

SMA semenjak ekskul. Trus jadi keluar 
keluar ikut lomba dan job. 

VD 

Kalo untuk riwayat 
kesehatan kulitmu 
sendiri dari dulu 
kaya apa sih 
sampe sekarang? 

Aku tu jerawat itu gara-gara poriku 
buesarrrr bangetterus nek bangun pagi wis 
muka ki sak muka minyak tok-tok tokan 
sumpah. Itu bener-bener daridulu. Terus 
kalo mau haid itu pasti keluar. Nahh pas 
keluar itu pasti tu mbekas la tapi pas haid 
lagi keluar lagi nah bekas yang 
sebelumnya itu ndak ilang-ilang nahh. Jadi 
nggak seflawless dulu jaman SMP. Trus 
apalagi kan sejak naik motor itu juga 
kadang pake masker kadang enggak. 
Kena debu. Trus aku sampe rumah yang 
kaya males… males cuci muka, lhaaa 
nanti keluar jerawat. Habis keluar jerawat 
habis itu aku baru giat ngerawat lagi. 

 

Gangguan 
kesehatan kulit 
apa aja yang 
pernah kamu 
derita? 

So far nggak pernah sih selain jerawatan. 
Ndak pernah yang macem-macem parah 
gitu. 
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Apakah jerawat 
yang kamu alami 
ini pertamanya 
disebabkan salah 
satunya gara-gara 
kamu pake 
makeup? 

Yaa betulll sekali. Karena gini, kalo 
kadang pas pelayanan to, kalo misal 
pelayanan yang malem yang jam lima 
sampe jam 7 nah bar aku bablas pergi 
kemana gitu to trus sampe malem, 
sampe rumah dah malem, kesel, 
malesss sampe kebawa tidur gitu. 
Paling itu. Trus kalo habis perform 
segala paling mbersihin e apa tok 
nggak sampe yang deep cleansing 
buanget masih ada sisa-sisane, 
jerawatannn gitu. 

KD 

Disamping itu, 
kamu tipe yang 
gampang 
jerawatan nggak? 

Termasuk… termasuk termasuk banget. 
Nah ini aku juga lagi jerawatan 
hahahahha 

KD 

Kapan waktu-
waktu mulai 
jerawat itu 
muncul? 

Aku ya paling mens itu kalo pas mens. 
Trus ganti handuk kadang kalo aku 
males haruse..haruse kan seminggu 
sekali ya.. kadang isa sampe seminggu 
lebih gek ganti. Trus kalo pas muka e 
lagi minyaken banget gitu tapi pas kita 
keluar misal olahraga atau di jalan gitu 
duhhhhh kan nempel nempel gitu to 
kotorane. Nah itu yang paling sering. 
Sama oh adalagi, sarung bantal. Nahh 
kalo makeup itu kalo misal pake 
makeup e sanggar. Pake foundation e 
sini. Seringe pake Kryolan tu lo cik. Kan 
kita ngedance bareng ya disediain 
makeup dan sering disuruh yaudah 
pake itu aja pake itu aja biar sama kaya 
yang laine. Tapi aku pribadi lebih nek 
misale kaya foundation atau dasaran 
yang langsung nempel ke muka tu lebih 
seneng pake punyaku sendiri, bedak 
gitu sama alis juga. Kadang kan aku 
jerawatan di alis juga to cik. Kalo mata 
mbek bibir kadang kan 
harus..diharuskan sama, nahhh baru 
aku pake punya sanggar. Orang kadang 
wae temenku minta-minta foundationku 
gitu. Karena foundie ku tu yang aku 
banget gitu lo cik dah tak sesuaiin sama 
kulitku misale, kan minyak, nah aku 
pake e yang matte, sama primer gitu 
gitu lah paling. 

KD 

Itu kan dari sisi 
bahan, nah dari 
sisi alat-alatnya 

Sebenernya difasilitasi dan dipinjami tapi 
kalo aku pribadi pake punyaku, tetep aku 
pake punyaku sendiri. Tapi kalo temen-
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kaya kuas-kuas, 
spons itu kamu 
juga pinjem-
pinjeman nggak? 

temenku kadang pinjem aku kadang 
pinjem tempat sanggar nah itu karena aku 
bawa dewe tapi temenku ya pinjem la itu 
kadang nahhh  ahhaha cap cip cup 
campur-campur kembang kuncup. 

Trus biasanya 
jerawatmu itu 
hilang dalam 
waktu berapa 
lama? 

Gini… jerawat itu muncul sebelum M kalo 
aku. Nah ilange tu to cik seminggu bener-
bener bersih seminggu sebelum M. Jadi 
misale sebulann.. eh tiga minggu berarti.. 
tiga minggu  

 

Mmm sebelum 
mens 
berikutnyaa?? 

Nah hee sebelum mens berikutnya udah 
bersih barrrr nanti keluar lagiii kaya gitu. 

 

Itu jerawat mens 
sama jerawat 
makeup sama ya 
pemulihannya? 

Hee bareng biasane  

Berarti kalo kamu 
keluar 
jerawatan… 
jobnya itu agak 
lama setelah 
mens berarti 
mukau ngga lepas 
dari jerawat ya? 

Iya juga sihh. Apalagi kalo belom M kan 
itu jerawat gede-gede tu, disuruh 
perform, wah paling sedih aku, kasian 
sama muka e hahahahha ini lagi 
penyembuhan tapi kok kudu diseseli 
mbek makeup kayak yaweslahh.. 

VS1; 
VS3 

Perasaaanmu 
gimana sih pas 
mukamu 
jerawatan? 

Biasaa aja sih soalnya kalo jerawatan 
dipikir-pikir, sedih, stress, nanti 
meunculkan hormon yang dapat 
menimbulkan jerawat itu kembaliii haha 
santai aja 

VS1; 
KP 

Jadi kalo kamu 
jerawatan biasa 
aja ya? 

Hee. Apalagi kan aku juga banyak 
berolahraga ejian haha kan seiring 
berjalannya waktu bisa ilang sendiri. 
Cuman semingguan juga ndak sampe 
yang berlarut larut. 

KP 

Pengobatan yang 
kamu lakukan 
waktu jerawatan 
apa? 

Aku maskeran, trus pake skincare gitu 
gitu. Nah skincare pagi kalo misal waktu 
jerawaten banget langsung cuci muka 
langsung toner an, seminggu isa 
maskeran 3-5kali bener-bener kalo 
misal pas parah banget. Tapi kalo misal 
pas bersih kadang malem tu cuci muka 
tok ndak pake toner langsung tak 
tinggal tidur. Kalo pas jerawat juga itu 
tak kasih aloe vera gel gitu punya 
Nature Republic cik, itu. Tapi kalo pas 
endak ya endakk. Terus, ya kadang aku 
gonta-ganti sih bosenan soale. Kadang 
pake cuka apel kalo pas dirumah. Tapi 
kalo keluar tetep pake bedak, bedak 

P; 
VS1 
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yang ada  apah..mmm pelindunge UV, 
nah pertama biar aku nggak kileng-
kileng soale kan aku minyaken dan buat 
biar ndak jerawatan. 

Nah tadi kan 
kamu bilang ada 
aloe vera cuka 
apel ada masker 
dan sebagainya. 
kamu milihnya itu 
darimana? 

Pertama aku memahami kulitku dulu, 
dah paham gini aku biasanya youtube 
sama browsing liat google trus blog 
blog gitu. Baca artikel trus kalo di 
youtube tu kan ada orang-orang yang 
bener-bener ngasih review  jujur nah 
aku nyoba eh ternyata iyaa tapi 
beberapa juga ada yang “eh ini bisa gini 
lo” tapi ternyata enggak, kan kulit orang 
misal minyaknya aku sama dia beda.  

P; 
PP 

Sejak kapan kamu 
pake kosmetik? 

Sejak sebenernya itu sebelum ngedance-
ngedance diluar itu sejak pelayanan di 

gereja karena aku pelayanan dulu baru 
kenal dance luar.  

 

Kamu pelayanan 
dari kapan? 

Dariiii…. SMP, SMP. SMP awal kayaknya 
dari kelas 6 hampir SMP. Jadi mulai dari 
situ mulai kenal makeup karena 
diharuskan waktu nari pelayanan pake 
makeup ndak ketang bedak lipstick gitu 
biar ndak lusuh. 

VD; 
VS3 

Jadi awalnya 
pelayanan trus 
baru ikut yang nari 
luar itu ya? 

Hee jadi pas ekskul nari itu kan 
pertamane SMA to. SMA itu masih pake 
makeup e makeup artist e sini, kan anak 
SMA paling apa isa makeup, sekalian 
sepaket sama nyewa-nyewa kostum e 
gitu. Nah makannya aku mulai belajar 
makeup itu di gereja, pokoknya waktu 
pelayanan gereja. 

VD 

Alasan lainnya 
selain nari, 
kenapa to kok 
kamu pake 
kosmetik pake 
makeup, skincare 
gitu? 

Kaya apa ya cikk mmm sekarang kan 
dikit dikit dah makeupan to, kalo nggak 
makeupan tu sesuatu yang kaya “ih iki 
mbake kok didelok . . .” jadi kaya letek 
gituloo. Yang ini habis liat temene 
cantik, iki kok mbleketek rak nganggo 
opo rak opo, gituu.. terus kadang aku ya 
merasa ndak pede. Kaya menutupi 
ketidaksempurnaan, sama mayoni yang 
jual-jual makeup kan kasian nanti ndak 
ada yang beli masa udah nyiptain 
makeup-makeup trus nggak ada yang 
beli nggak ada yang pake kasian 
HAHAHAHHA 

VS1 

Perasaanmu 
gimana sih kalo 
kamu udah pake 
makeup? 

Tergantung occasion e sih cik nek 
misale pas nari ya kaya apa ya biasa aja 
gitu kayak tuntutan soale ya aku 
kostumku kaya gini, aku harus dandan 

VS3 
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kaya gini kalo nggak dandan gini nggak 
dandan kaya sing pop-up banget ki 
koyok wah liat lawane aja kayak nek 
misale dandananku nggak sebagus 
lawanku aku jadi minder tapi nek aku 
lebih bagus dari lawanku, aku jadi pede. 
Bisa bikin apa ya… memotivasi diri pas 
lomba juga gitu lo jadi kaya kita pede 
trus tariane lebih apik lebih semangat, 
kebawa gituu.. kaya lebih ndangak gitu 
hahha 

Trus kalo waktu 
sehari-hari, waktu 
nggak perform 
gitu? 

Kalo sehari-hari lebih ke apa ya… 
grooming aja sih soalnya aku merasa 
ketika aku memakai ini aku cocok pake 
ini kayaknya dilihat orang tu enak. Tapi 
kadang ya pengen aja gitu sih nggak 
yang gimana gimana. Soalnya mood-
moodan kalo pas pengen dandan ya 
dandan trus aku jadi pede, kalo pas 
ndak dandan, aku ya cuek kaya mboh 
ah aku ya lagi males, tapi kalo pas 
dandan ya jadi menambah rasa percaya 
diri. 

VS1 

Berarti kamu 
kesehariannya 
pun pake nggak 
pake makeup 
nggak masalah 
ya? 

Ndak, ndak masalahhh, biasa aja. 
Cuman kadang tok ndak pede tapi 
yaudah biasa aja  

VS1 

Ada nggak sih 
efeknya yang 
kamu dapat 
setelah kamu 
kenal sama 
kosmetik? 

Efeknya kalo untuk kesehatan sih ndak 
begitu. Lebih ke skill improvement sih, trus 
temen-temen banyak yang tanya “pie to 
carane pie to carane??” bisa ngajarin 
temen yang ni ya cikk. Ni aku punya temen 
3 dari SMP. Bukane aku sombong po piye 
hahahaha  tapi setelah aku mengimprove 
skill, trus temenku tertular jadi ikut-ikut 
makeup jadi isa nggambar alis dewe dulu 
yang ndak isa nggambar alis saiki alise 
wes lumayan-lumayan, trus membawa 
teman jadi cantik juga wejian hahaha 
berbagi ilmu gitu. 

 

Kamu kalo pake 
makeup milih milih 

nggak sih? 

Ya tentuuu donggg. Jadi aku nek milih 
tu aman ndak sihh barange itu. 

P 

Nah kamu itu lihat 
darimana? 

Biasane kalo makeup yang biasane 
mengandung bahan yang terkenal 
terkenal bahaya kaya paraben, parfum 
gitu gitu tak hindari. Kan aku ya ada 
makeup yang ada paraben e. Pernah 

P; 
PP; 
VS1 
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baca darimana ya gitu kan pertamane 
tau itu gara gara viral di Instagram trus 
aku penasaran, cari di google kok itu 
bahaya kenapa. Isa bikin kanker isa 
marake jerawat juga bla bla bla. Sama 
trus jadi aku kepo liat liat laen bahan 
laen kira-kira yang bikin bahaya buat 
kulit apa. Tapi kalo untuk bahan lainnya 
yang kecil-kecil tu aku ndaktau yang di 
box gitu soale kan aku ya ndak ahli, 
ndaktau yang bahaya yang mana. Itu 
karna dari orang, dari Instagram, dari 
social media lah pokoknya. Trus lainnya 
tu dari temen juga ada yang rekomen. 
“ini bagus loooo!” ini katanya gini ini 
katanya gini. Pas aku mau beli barang X 
misalnya gitu bilang jangan ini soale 
marake jerawaten ini aja. Dia juga 
berdasarkan social media sih orangnya. 
Trus pertimbangan lainnya aku harga 
sih. Harga kana da yang bilang high-end 
sama drugstore, nah tergantung. Kalo 
harga sih mood-moodan kalo misal e 
aku pengene beline ini ya pengene ini 
mboh hargane berapa tapi memang aku 
pengene ini ya ini tapi nek misale .. kan 
aku mahasiswa ya paling dapet uange 
dari sangu to. Misale ada apa habis kan 
aku beli dewe. Wah nek misale ada ini 
sama ini kualitase sama, aku tetep milih 
yang hargane lebih murah. Karena 
kualitase sama. Tapi kalo di beberapa 
pilihan misale aku pengen yang rodok 
mahal ya aku beli, gitu. Se kepenene ati. 
Kecuali yang palsu lo, kalo itu jelas 
ndakmau aku nyoba nyoba.  

Kamu pernah beli 
kosmetik KW 
ndak? hahaha 

KW….  Pernah ketipuuu hahahhahah 
soalnya pas itu aku nggaktau to, kebujuk 
temenku masa ada merk Korea eh 
harganya kok murahh aku beli eh ternyata 
isinya KW trus nggak kepake lah. Karena 
tergiur harga murah tok waktu itu belm 
pinter. Sekarang kan makin marak malsu-
malsuin makeup gitu bahkan yang murah 
aja ada palsune bener-bener persissss 
isine sama packaging e sama bla bla bla 

eh ternyata ya ndak sama kaya aslinya 
tetepan kualitasnya.  

 

Kamu kan pilih 
pilih kosmetik ni 

Untungnya.. mungkin kalo aku nggak 
pilih-pilih sama sekali, kulitku bakal 

A1 
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buat menghindari 
jerawan dan buat 
kesehatan kulit 
juga. Untungnya 
apa?? 

lebih parah sih kaya apa ya.. kalo misale 
aku ndak milih barang ini pun apa ndak 
semakin bermasalah kulitku. 

So far ada nggak 
kosmetik yang 
mbikin kamu 
jerawatan atau 
bermasalah 
nggak? Tapi yang 
kamu suka  dan 
masih kamu pake 
tapi kok bikin 
jerawatann 
hahaha 

Kalo itu nggak ada sih. Kalo misal aku 
pake dan nda cocok ya ndak tak pake 
lagi meskipun aku suka hasilnya di 
muka. La nek tak pake terus kan sama 
aja aku ndak care sama kulitku. 

P; 
VS1 

Jadi paling 
jerawatannya 
gara-gara sharing 

itu ya 

Yesss~~ sama problematika wanita hahha 
tamu bulanan. Ohya sama kadang bersihin 
muka yang suka kelompatan. 

 

Seberapa jauh sih 
kamu tahu tentang 
jerawat? 

Hmmm….mmm apa ya. Ya jerawat tu gara 
gara kulite berminyak terus kotorane 
nimbun, ketutup kotoran gituto sehingga 
keluar jerawat. Ada nanahe gitu kuning 
kuning. Setauku jerawat ya sebenere ndak 
boleh dipites sih. Jadi diobati nanti biar 
kempes sendiri. hahaha 

VST1 

Nah kalo tadi kan 
untungnya. sisi 
negatifnya/ 
kerugiannya apa 
nih? 

Kalo dipikir rugi… ya jadine rugi cik. 
Kayak yawes aku pengene ini mboh pie 
aku nyari informasi ya .. ya nggakjadi 
rugi kayak nggak ada rugin gitulo. Misal 
aku harus beli makeup mahal. Jelas aku 
keluar duit lebih banyak dan itu kan sisi 
negatif e. Kalo aku ndak milih-milih dan 
beli yang murah kan bisa. Tapi aku lebih 
milih buat keluar uang lebih asal ndak 
jerawatan dan kulitku terjaga.  

A2; 
VS1 

Pernah ada ndak 
sih yang 
ngomentarin 
kesehatan kulitmu 
gitu ? 

Ndak ada sih selama ini. Lebih ke mingin-
mingini beli makeup ini itu malah hahhah  

 

Nah yang 
mendasari kamu 
milih kosmetik apa 
? 

Kan aku penari nih.. performer. Mukaku 
kan ada jerawatnya ada cecel cecelnya 
juga bekas jerawat. Itu harus yang 
namanya dirawat pake skincare dan 
kalo belum sembuh ya ditutupin pake 
makeup biar diliat ya enak soale pie pie 
no kan yang diliat orang apane sek sih 
kan fisik e.  

P; 
VS3 
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Menurutmu 
seberapa serius 
sih jerawat itu bagi 
kamu sendiri?  

Kan ya wajar ya sebenere jerawat itu tu 
apalagi kan kulitku berminyak. Bukan 
suatu hal yang gimana gimana banget 
si aku kalo muncul jerawat juga biasa 
wae kok.  

KP 

Seberapa rentan 
ata seberapa 
gampang kamu 
kena jerawat? 

Tergantung akunya sih kalo aku ndak 
pinter mbersihin ya keluar jerawatnya. 
Gampang kena jerawat sih. Kalo mens 
ya tentu tetep.  

KD 

Trus kalo pas 
yang kamu lagi 
sharing alat bahan 

makeup gitu mesti 
jerawaten nggak? 

Bisa iya bisa endak soale kalo pas sharing 
pas ndelalah yang disharing itu pas yang 

jerawat yang medeni gitu aduhhh sedih 
atiku hhahaha tapi kalo yang polos yang 
muka e mulus, no cacat sama sekali ya.. 
bukan pilih-pilih sih tapi mesti gitu 
ahhhahah  

 

Jadi kamu milih-
milih kosmetik tu 
acuannya apa aja 
nih?  

Dari temen-temen yang suka ngeracuni 
gitu, dari sosmed yang terkadang dari 
youtube kan ada ditunjukin gitulo. Trus 
kalo baca tu baca artikel yang ada 
review-reviewne, nggak yang kalimat 
persuasinya tapi lebih ke reviewnya 
beneran. 

PP 

Atas dasar apa 
kamu milih-milih 
kosmetik? 

Atas dasar pengen ada, tapi untuk 
kebaikan kulit juga ada. Buat kesehatan 
kulit. Mending mencegah darpada 
mengobati to hahaha  

P 

Pendapatmu 
mengenai kondisi 
kulitmu yang 
sekarang ini apa? 

Biasa aja nggak lagi parah, emang 
jerawatan aja lagi jerawatan beberapa 
mungkin karna mau mens. Tapi jerawatnya 
yang kemarin-kemarinnya yang sebelume 
itu ada yang dah ilang ada yang belom, 
kayak restock gitu hahaha 

 

Perasaanmu 
sendiri gimana 
mengenai kondisi 
kulitmu saat ini? 

Perasaanku biasa aja sih karena ya 
emang sering seperti ini. Kalo udah 
jerawatan trus keluar lagi trus tumbuh 
lagi nah bar sembuh langsung keluar 
lagiii. Gituu terus 

VS1; 
VST2 

Sejak kapan sih 
kamu pilih-pilih 
makeup? 

Sejak …. Sejak aku setaunan setelah 
mengenal makeup. SMA tengah tengah 
sih 

P 

Sebelom pilih-pilih 
makeup  gitu 
pernah beli produk 
yang akhirnya 
karna satu dan 
lain hal nggak 
kamu pake lagi 
ndak? 

Pernahhh hahahah waktu itu aku beli Just 
Miss. Aku dulu awal-awal SMA deng. Ehhh  
masih SMP deng cik salah. Berarti yang 
tadi itu SMP. Jadi akhir-akhir SMP soale 
aku inget pas kelas 9 mau drama itu to, 
nah itu tu beli eyeshadow yakann budget 

minim ahahha SMP uang sakune seberapa 
trus ngebet beli eyeshadow trus main e 
seringe kan yang ke Citraland gitu Stroberi 
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Sakura gitu. Belom tau Just Miss tu apa 

kok kayake bagus lucu, lucu banget 
warnanya warna warni. Coba dulu beli. 
Habis itu warnane mbladus hahha trus 
akhire yaudah ndak dipake lagi. Tapi ada 
sih beberapa produk e mereka yang 
direview sama orang-orang tu bagus. Balik 
lagi tapi ndak semua. Ndak memberi 
dampak apa apa sih cuman jelek aja. 

Kamu dah 
merasakan 
efeknya belom 
dari pilih-pilih 
makeup? 

Merasakan efeknya sih jelas misal 
kondisi kulitku sebelom pake makeup 
lagi bagus atau biasa aja nih. Habis 
pake makeup itu ya tetep gitulo ndak 
tambah jelek apa gimana. Ndak bikin 
kulit yang kenapa kenapa gitu ndak 
nambah jerawat. Kalo makeupe ndak 
cocok kan keluar jerawat kecil kecil 
gitu.  

A1; 
VST2 

Nah kalo untuk 
skincare? 

Kalo untuk skincare kan ini baru-baru 
main skincare baru ini. Nek yang 
kemaren-kemaren tu aku cuma pake 
Garnier, Clean ‘n Clear gitu lo cik. 
Bener-bener facial wash  tok aku dulu 
ndak main toner ndak main cream-
cream enggak. Baru sekarang sih. Itu 
ada efeknya jelas bikin kulitku makin 
terawatt. Apalagi aku ya maskeran juga 
to sekarang kadang. Dah mulai kenal 
masker. Jadi rodok mulus sitik trus 
lebih cerah hahah  

P; 
A1 

Kamu sekarang 
skincare nya apa 

aja nih? 

Facial wash, toner, sama kaya soothing 
gel. Sama maskeran kadang. Dah itu tok, 

baru itu tok. Karna kulitku berminyak soale 
kalo dikasih milk cleanser jadine malah 
kaya medok gitu linyit linyit haha. 

 

Sering nggak sih 
kamu belanja 
kosmetik? 

Kalo saya selama produknya masih ada 
yaudah pake aja dulu tapi kalo tiba-tiba 
tergiur ya bisa aja saya beli lagi. 
Maksudnya misale beda produk gitu. 
Toner A itu lebih bagus dari toner B, 
nah itu baru aku beli langsung beli. 
Kemaren baru aja aku terpengaruh trus 
langsung tak beli hahhaha. 

VS1 

Ohya mau tanya 
ni kira kira income 
mu perbulan 
berapa ya? 

Hahahahah aku perbulan ya kurang 
lebih 1juta. 500 uang saku sama kalo 
job job gitu ya isa 500 lebih ndak tentu 
ok 

VS2 

Kira-kira kamu 
bisa tetep 
mertahanin ndak 

Tetep dong. Aku ya males beli yang 
macem-macem coba-coba. 

P 
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untuk beli 
kosmetik yang 
bener? 

Ritualmu sendiri 
untuk bersihin 
makeup tu gimana 

sih? Baik yang 
ringan maupun 
yang berat? 

Kalo yang makeup berat itu pake ada 2, 
kadang pake tissue basah yang Shikada 
itu kalo bener bener berat, trus baru 
toner. Kalo ndak yang kedua tu micellar 
water trus langsung cuci muka. Cuci 
muka habis itu toner lagi trus udah. Nah 
kalo yang ringan tu biasanya aku pagi 
kan aku ndak pake krim-krim to. Pagi 
cuci muka, toner, soothing gel tipis, 
bedak, lipstick dah berangkat. Paling 
pake bedak dikit. Ndak berani pake kaya 
BB cream jadine kaya meleleh gitu 
langsung meleleh haha. Kalo makeup 
ringan ya aku bersihine pake micellar 
water. 

VS1 

Kalo untuk 
makeup  berat gitu 

kamu nggak pake 
yang kaya ada oil 

nya gitu ya? 

Paling kalo yang kaya di mata aku minta 
temenku hahahah. Milk cleanser sitikk tok 

hahah. Buat yang kaya lem-lem gitu. 
Jarang pake yang oil. Ndak pernah 
malahhh kaya Biore Oil gitu to Garnier, 

Maybelline gitu ndak pernah blas.  

 

Makeup paling 

lama yang pernah 
nempel di 
mukamu itu 
berapa lama? 
hahha 

Paling lamaa…. Ooo sampe saya bawa 
tidur pernah tu. Kapan ya… pernah 
pokoke ok. Pas aku nari pelayanan  di 
gereja yang jam 5 sore itu. Kan makeup 
e jam 4 sore dah makeup tu. Pulang 
gereja jam 7 pergi. Dahh.. sampe malem 
males, sampe besok e mau sekolah. 
Berapa itu berarti. Sekitar 15 jam 
hahaha. Trus habis itu aku agak lupa 
kayake jerawaten deh langsung duhhhh 
mateng aku. 

KD 

Kalo ada masalah 
kulit gini tuh kamu 
termasuk agak 
riwil nggak sih trus 
suka curhat-curhat 
tanya-tanya ndak 
? 

Aku biasa aja sih. Jarang bahas gitu 
juga sama temen-temen. Tak obatin 
sendiri. 

VS1 

Nah untuk beli-beli 
makeup kalo mau 

beli, atau beli 
skincare kamu 

cari sendiri atau 
sama tanya-tanya 
orang? 

Oh cari-cari sendiri sih aku. Aku liat-liat 
di youtube juga. Sosmed gitu lah. Aku 
berpacu sama beberapa beauty vlogger 
pada nyoba satu produk kok bagus 
semua cocok semua, nah aku beli 
dehhh. 

PP 
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LAMPIRAN 4 

VERBATIM TRIANGULASI 

 

A. Verbatim Triangulasi Subjek I 

Pertanyaan Jawaban Coding 

Siang Kak Alke 
apa kabar?? 

Selamat siang Ood, kabarnya baikk baik 
baik. 

 

Usianya Kak Alke 
berapa sekarang? 

Aku 26 sekarang.  

Trus udah sama 
Kak DRA berapa 
lama? 

Dua taun stengah hehe  

Hobinya apa nih? Aku lebih ke olahraga aja sih sama 
martial arts. 

 

Kalo 
kesehariannya 
ngapain? 

Keseharian saya sebagai pekerja di 
salah satu perusahaan swasta sama 
ngelatih di salah satu komunitas yang 
saya dirikan. 

 

Kalo Kak DRA 
hobinya apa ? 

Kalo DRA hobinya lebih ke menari sama 
makeup 

 

Nah kalo waktu 
nari gitu Kak DRA 
pake makeup  

terus nggak sih? 

Always onnn hahaha  

Genre narinya Kak 

DRA apa aja? 

Dia hip hop dancer, trus apa ya… 
pokoknya dia lebih ke yang modern 
dance  banget. Kalo yang tradisional bisa 
juga tapi lebih mendalami yang modern. 

 

Trus sesering apa 
sih Kak DRA kalo 
latian nari? 

Kalo pas biasa aja gitu seminggu kira-
kira satu atau dua kali. Kalo yang lomba 
atau job tergantung eventnya. Kalo misal 
pas lagi ada gitu bisa seminggu tiap hari 
mungkin. Atau seminggu 5x 
kemungkinan besaar.  

 

Sehari-harinya kan 
Kak DRA ngelatih 
nari juga. Nah itu 
padet juga ya? 

Padet banget.. itu ngelatih dari pagi 
sampe malem kadang juga jam 10 baru 
pulang. 

 

Kalo 
kesehariannya 
sendiri tu Kak DRA 
makeupan nggak? 

Makeupan banget dari mulai melek mata 
sampe merem hahha baru diapus waktu 
mau tidur. 

 

Trus kalo untuk 
makeup daily sama 

nari kan pasti beda 
tuh. Nah kalo 

Kalo daily kadang-kadang mungkin 
tergantung moodnya dia kali ya kalo mau 

tebel ya tebel, kalo yang natural ya 
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makeup dailynya 

kak DRA tu 
seberapa tebel sih 
menurutmu? 

natural. Kadang tebel kadang tipis. Tapi 
tetep selalu makeupan. 

Nah menurutmu 
kondisi kesehatan 
kulit wajahnya Kak 
DRA tu gimana 
sih? 

Mm cukup sehat dengan beberapa 
jerawat di bagian dagu sama pipi 
hahahaha 

 

Trus kalo riwayat 
kesehatan kulitnya 
Kak DRA gitu 
gimana tau nggak? 

Riwayat kesehatan kulit… nggak sih 
cuman so far kayanya sehat-sehat aja 
kulitnya ngga sampe ada penyakit kulit 
yang menular gitu ngga ada. Paling 
problem kecil kecilnya tu jerawat. DRA 
paling jerawat. 

 

Kalo pas lagi 
jerawatan gitu 
diobatin sendiri 
atau ke dokter, 
tanya temen, atau 
gimana? 

Kalo setau aku DRA paling pake salep 
anti acne kaya gitu gitu aja sih. Beli dari 

apotik. Ga sampe ke dokter soalnya 
jerawatnya juga paling gitu gitu ajaa ngga 
yang parah begimana gitu. 

 

Kak DRA tu 
termasuk orangnya 
sabar ngga sih kalo 
ngobatin? 

Emmm menurut aku sih cuek tapi 
kadang-kadang kalo pas lagi keliatan 
spot  jerawatnya agak sedikit “ihhh 

jerawat”. Pengen cepet sembuh pengen 
cepet ilang jerawatnya. 

 

Kalo misal pas lagi 
jerawatan harus 
lomba harus job itu 
kan harus makeup, 
itu pernah ngeluh 
gitu nggak? 

Ohhh engga sih ngga pernah. Jerawat 
kan bisa dimanipulasi. Orang tiap hari 
juga makeupan. 

 

Kak DRA tertekan 
nggak sih kalo pas 
kulitnya 
bermasalah? 

Biasa aja sih. Lempeng-lempeng aja ada 
jerawat yaudah. 

 

Kak DRA kalo beli 
makeup pilih-pilih 

nggak sih? 

Iya setau aku kalo misalnya kembali ke 
kecocokan kulitnya dia lagi sih. 

 

Pernah nggak tahu 
kalo misal 
makeupnya kak 

DRA gitu ada yang 
ga cocok itu dipake 
lagi apa stop? 

Sebentar aku coba inget-inget. Ngga 
pernah deh kayanya jadi aku liat ya 
cocok cocok aja. Jadi beli dipake cocok. 

 

Kalo beli makeup 
itu online apa 
offline? Sering 

nemeni nggak? 

Online pernah, offline ke toko juga 
pernah. Kalo untuk intensitas nemenin, 
nggak sering tapi pernah nemenin. 
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Kak Alke sering liat 
nggak Kak Ici 
ngerawat kulit?  

Sering.. tiap hari malah. Bersihin muka, 
cuci muka pake sabun itu to, maskeran 
juga kadang. 

 

Kak DRA termasuk 
yang cuek atau 
care sih sama 

kesehatan 
wajahnya? 

Care…care..care.. dia peduli banget 

sama kesehatan kulitnya sendiri. 
 

Trus Kak Alke tau 
nggak sih untuk 
maintenance alat 

dan bahan 
makeupnya Kak 

DRA? 

Maintenance sering liat bersihin, trus kalo 

udah habis dia beli baru itu kan termasuk 
maintenance jugakan. 

 

Kalo waktu job 

atau lomba tuh 
suka sharing sama 

temennya pinjem 
sana pinjem sini 
trus jadi pinjeman 
temennya juga, 
atau udah punya 
dia ya punya dia 
aja gitu? 

Kalo pinjem sih gapernah lebih ke punya 
dia. Ya punya dia – punya dia. Malah 
dikasih temennya itu sering haha 

 

Pernah tau nggak 
kalo misal Kak 
DRA bilang misal 
udah kadaluwarasa 
tapi masih dipake 
gitu?  Atau nggak 
pernah? 

Kayaknya nggak pernah deh kalo itu aku 
gapernah denger hahaha 

 

Kak DRA kan kalo 
beli makeup pilih 

pilih nih, tau nggak 
alesan dia pilih-
pilih makeupnya tu 

kenapa ? 

Karena mungkin untuk kebutuhan dia 
kalo misal dia buat makeup buat job atau 
buat daily mungkin kebutuhannya beda 

nah belinya tergantung buat kebutuhan. 

 

Trus untuk alesan 
kesehatannya tau 
nggak? 

Oh kalo buat kesehatan ya yang jelas dia 
milih yang cocok buat dia to jenis kulitnya 
gitu. Kan lumayan gampang jerawatan 
jadi mungkin dia milihnya yang ndak 
berpotensi menyebabkan jerawat atau 
something like that 

 

Menurutmu 
pemilihan 
makeupnya Kak 
DRA tu udah 
seteliti apa sih? 

Cukup teliti kok. Jadi disesuaikan sama 
kebutuhannya dia. Kalo beli aja kadang 
sampe lama diliat liat taruh, liat lagi yang 
lain gitu hahaha 
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Kak DRA sering 
nggak sih beli 
kosmetik? 

Seringg, seringgg… menurut aku sering 
hahaha. Lebih sering ke restock dia 

daripada nambah yang baru gitu. Jadi 
beli buat yang abis-abis seringnya. Tapi 
nambahnya juga ada tetep. Jadi belinya 
tu sepengennya dan sebutuhnya dia aja. 
Cukupan sih menurutku. Ya lumayan 
sering tapi nggak yang gimana gitu 
hahaha 
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Verbatim Triangulasi Subjek II 

Pertanyaan Jawaban Coding 

Malem Kak Faii Malem haloo  

Kak fai usianya 
sekarang berapa? 

Sekarang kurang lebih 25 lah  

Tinggalnya 
dimana? 

Aku di Semarang aja di Tlogosari  

Kak Fai kan udah 
lama nih 
pacarannya kira 
kira berapa taun? 

Udah 6-7 tahun  

Trus aku mau 
tanya nih hobinya 
kak RO apa sih? 

Hobi tu ada nonton, trus hobi nari, belanja 
hahhaha termasuk sih hobi dia 

 

Kalo waktu nari tu 
selalu pake 
makeup nggak sih 
kak RO? 

Kalo nari itu hampir pake makeup ya 

setauku. Soalnya kalo nari gitu kan butuh 
makeup buat perform. 

 

Genrenya apa aja 

narinya? 

Tari tradisional banyak job-job gitu. Tari 

modern juga sering lomba-lomba. 
 

Itu sering nggak 
sih kaka RO job 
lomba gitu? 

Kalo job sama lomba lebih sering job sih. 
Ya lebih banyak jobnya 

 

Kalo untuk 
latihannya sendiri 
tu sesering apa 
sih dalam 
seminggu 
katakanlah? 

Kalo seminggu tergantung juga sih kalo 
semisal udah mepet dari deadline nya dari 

perform bisa sampe 3x ato lebih. Cuman 
kalo masih lama ya sekali dulu, sekali-
sekalii baru nanti naik naik. 

 

Nah kalo untuk 
kesehariannya 
kak RO gitu pake 
makeup terus 

ndak? 

Kalo kesehariannya ya jelas beda sama 
nari ya. Masa jalan pake makeup  nari kan 
serem yaa haahaha. Gajadi jalan. Kalo 
untuk kesehariannya natural aja sih 
biasanya lipstick, bedak, alis, gitu paling. 

 

Kalo pas ke 
kantor gitu juga 
ya? 

Iya kalo ke kantor juga. Karena ketemu 
klien juga kan harus tampil cantik. 

 

Perbandingan 
antara makeup 
sama nggak 
makeupnya itu 
banyakan mana 
nih untuk sehari-
harinya? 

Kalo mmm kebanyakannya makeup 
cuman ringan-ringan aja. Lipstick jarang 
ketinggalan. Malah kayaknya nggak 
pernah ketinggalam pake lipstick sih. Kalo 

jalan sama aku ya kadang-kadang natural 
aja makeupnya. 

 

Kondisi 
kesehatan kulit 
wajahnya Kak RO 
menurut Kak Fai 
tu gimana sih? 

RO itu kulitnya berminyak setauku. Nggak 
kering. Trus seringnya merah merah 
kulitnya kaya kepiting rebus kalo 
kepanasan hahhaha. Kadang juga 
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jerawatan. Apalagi kalo pas mau mens, 
pernah lumayan banyak juga jerawatnya.  

Sering nggak sih 
selama beberapa 
tahun ini kalian 
jalan bareng, 
masalah ini 
muncul? 
Kesehaan 
kulitnya Kak RO 
ini. 

Kalo selama ini untuk masalah kulit itu 
tergantung sih mungkin di fase tertentu di 
waktu tertentu mau mens gitu baru muncul 
masalah kulit. Cuma kalo keseharian gini 
ga ada. Cuman berminyak aja mungkin.  

 

Berarti masalah 
hormonal yaa. 
Kalo yang 
disebabkan gara-
gara makeup gitu 

Kak Fai tau 
nggak? 

Enggak sihh.. ehhh …. ada deng iya 
pernahh merah merah gitu tp aku gatau 
gara gara pake apa 

 

Trus kalo misal 
mukanya Kak RO 
lagi problem gitu 
diobatin sendiri 
apa gimana? 

Diobatin sendiri sih dia biasanya. Nggak 
yang ke dokter gitu. Paling beli acne 
pimple atau apaaa gitu namanya. Buat 
jerawat pake itu. Sama masker-masker 
biasanya kalo waktu video call pake 

masker item item gitu yang keliatannya 
kalo dikletek sakit gitu haha  

 

Sabar nggak sih 
Kak RO kalo pas 
ngobatin kulitnya? 

Ya tetep diobatin sih kalo sabar apa 
engganya nggaktau ya soalnya kalo 
malah jerawat gitu kan bikin gemes jadi 
mungkin ya “heeemmm gemes” pengen 
cepet ilang gitu. Cuman ya selalu diobaitin 
sih. 

 

Kak RO pernah 
tertekan apa 
biasa aja sih 
ngadepin kulitnya 
kalo pas lagi 
bermasalah? 

Mmm ya riwil hahahahah ya riwil. Ya itu 
kombinasinya sama body image biasanya. 

Tapi ya itu biasa aja kalo cewe mungkin 
sih ya. Kalo ngga riwil malah aneh ngak 
sih haha.  

 

Trus Kak RO tu 
milih-milih nggak 
sih kalo soal 
makeup gitu 

Kalo RO sih ya memilih cuman nggak 
pernah yang mahal-mahal gimana gitu 
enggak. Jadi tetep standardnya. Cuman 
kemaren itu pernah itu ada apa ya 
mungkin makeupnya nggak cocok itu ya 
bikin kulitnya bermasalah. Jadi asalkan 
dia cocok aja nggakpapa sebenernya. 
Nah kalo nggak cocok itu. 

 

Trus misal kalo 
udh nggak cocok 
gitu masih dipake 
atau gimana sih?  

Oo biasanya kalo nggak cocok sih 
langsung nggak dipake. Mungkin 
dihibahkan atau gimana. 
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Seringnya online 
apa offline store 

sih Kak RO kalo 
beli? 

Online offline sering. Aku nemeninnya 
seringnya offline soalnya haha kalo online 

lebih jarang. Nemunya seringnya di toko. 

 

Sering nggak kalo 
ngestock makeup 

gitu? 

Ngga terlalu sering sih kalo misalnya mau 
abis gitu baru direstock lagi. Nggak tipe 
yang pengennya ngoleksi makeup 
macem-macem.  

 

Nah kalo dalam 
sebulan gitu 
belom tentu 
sekali? Atau at 
least satu gitu? 

Belum tentu sih. Paling cuman satu. Tapi 
kalo lagi barengan abisnya ya bisa beli 
beberapa. 

 

Trus sering liat 
Kak RO ngerawat 
kulit nggak? 

Sering kok sering kalo ngerawat sendiri. 
Facial juga rutin ada lah sebulan sekali 

dua kali. 

 

Kak RO tu rajin 
nggak sih kalo 
urusan bersihin 
muka? 

Rajin kok setauku. Dia care sama 

kesehatan kulitnya makannya sering 
dibersihin dirawat pake ini itu. 

 

Trus kalo untuk 
maintenance dari 

alat bahan 
makeupnya Kak 

RO tu gimana? 

Dia ada tempat sendiri buat makeup-
makeupnya. Ada pouch makeup  juga. 
Jadi makeupnya disendiri-sendiriin 
mungkin kalo yang udah expired dicek-

cekin gitu kalo emang udah nggabisa 
dipake ya ngga dipake. Cuman kalo untuk 
yang krim-krim ada masuk kulkas itu yang 
aku nggaktau. 

 

Tau nggak sih kak 
kam Kak RO 
milih-milih 
makeup 
tujuannya apa? 

Tujuannya mungkin nyari yang cocok 
sama RO. Cocok sama kulit wajahnya 
atau cocok sama tone kulitnya, atau itu 
mungkin memang cocok di budgetnya tapi 
kualitasnya juga bagus. 

 

Sejauh ini 
menurutmu 
seteliti apa sih 
Kak RO dalam 
milih makeup? 

Kalo untuk milih makeup pastinya sih 
udah liat review ya liat dari youtube udah 

liat dari mana-mana sama aja kalo kaya 
orang beli HP kan pasti diliat-liat mana 
yang kira-kira cocok. 
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B. Verbatim Triangulasi Subjek III 

Pertanyaan Jawaban Coding 

Halo Wanda 
apakabar?? 

Iya baik Alhamdulillah  

Kamu usianya 
berapa nih? 

22 tahun aku  

Hobimu tu apa aja 
sih? 

Aku nari, terus yaaa kalo yang di bidang 
pekerjaan sih nari, tapi kalo hobi-hobian 
gitu Cuma nyanyi sih. 

 

Kalo kamu 
keseharianya 
ngapain nih? 

Aku kesehariannya ngajar, kerja, latian, 
udah itu hahha 

 

Oh kerjanya apa 
nih? 

Ohhh jadi full-timer guru nari gitu yaaa 
sekaligus. 

 

Terus kalo hobinya 
DA tu apa aja setau 
kamu? 

Hobinya DA tu nari, terus makeup juga, 
terus … apa yaa? Udah setau aku itu sih. 
Lebih ke itu. 

 

Trus kalo nari tuh 
kalian harus selalu 
makeupan ya? 

Iya. Pasti. Ndak pernah skip. Kecuali 

latian lo haha 
 

Nah kalo latiannya 
itu sesering apa 
baik yang regular 
atau kalo mau pas 
ada lomba sama 
job? 

Yang regular sih biasanya seminggu dua 
kali. Tapi kalo pas ada lomba kalo ndak 
job itu hampir tiap hari. dan itu tiap sore 

sampe malem, sore sampe malem. 

 

Itu berapa jamnya 
berarti seselesainya 
? 

Hee. Seselesainya secapeknya ahhaa  

Nah kalo DA tu 
makeupan terus 

ndak sih 
kesehariannya? 

Kadang iya. Tapi seringnya iya 
makeupan karena mungkin dia kaya 

emm nggak punya alis ya hahaha jadi 
nggak pede kalo keluar ndak pake alis. 

 

Makeupnya tiap hari 

tu apa aja? Yang 
kaya yang kaya km 
ketahui 
sepengelihatanmua 
di wajahnya dia 

Yang dipake sih bedak, concealer, trus 

pensil alis, trus apalagi yaa. Udah sih. 
Lipstick. Itu. Ya yang natural-natural gitu. 

 

Trus kalo waktu job-
job gitu tu pada 
makeupan sendiri 

apa gimana? 

Pada makeupan sendiri sih rata-rata sih. 
Harus bisa makeupan sendiri soalnya 

kalo nggak bisa sama sekali ya 
ngerepotin yang lain. Bikin lama. 

 

Nah itu kosmetiknya 
pada pake punya 
sendiri juga atau 
ada yang kaya 

Ehmmm sharing sih lebih ke misalnya si 
DA punya ini aku punya ini, kalo nggak, 
majagement punya ini, saling pake. Jadi 

nggak cuman pake milik sendiri. 
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sharing-sharing 

gitu? 

Trus menurutmu 
kondisi kesehatan 
kulit wajahnya DA 
tu gimana? 

Sensitif. Lebih sensitif. Jadi ya sering 
jerawaten gitu harus ati-ati kalo pake 
produk. 

 

Kalau riwayat 
kesehatan kulitnya 
DA gimana? Paling 
sering apa? Kalo 
sama makeup 

Paling serih sih jerawatan dia. Soale kan 
dia berminyak juga meskipun juga ndak 
begitu parah kayaknya. 

 

Kalo jerawatan gitu 
lama nggak sih DA? 

Lama sih haha soalnya kan aku ya sering 
ketemu dia nah itu kaya masih adaaa 
ajaaa entah satu atau dua. Tapi kalo dah 
ilang ya ada jerawat lain gitu. 

 

Trus kalo pas lagi 
problem gitu 

kulitnya jerawatan 
itu diobati sendiri 
atau tanya-tanya ke 
orang lain gitu? 

Awalnya diobatin sendiri trus pas 
mungkin kalo nggak sembuh-sembuh 
baru dia kayak mm searching  di youtube 
liat videonya siapa-siapa gitu kalo 
kayaknya bisa, ya baru dicoba. Ya gitu 
sih. 

 

Menurutmu DA 
sabar nggak kalo 
ngurusin soal 
wajah? 

Enggak. Hahaha engga. Kadang dia 
sering ngeluh kok nggak sembuh-
sembuh ya kaya pas kemaren dia habis 
alergi habis makan telor puyuh trus 
pipinya yang merah semua kaya cacar, 
trus dia kaya “kok nggak sembuh-
sembuh yaa.. kok nggak sembuh-
sembuh” gitu hahha 

 

Trus kamu tau 
nggak dia kalo 
ngobatin pake apa? 

Dia ngobatinnya pake..  apa ya. 
Kayaknya pake serum deh. Punya The 
Ordinary. 

 

Yang Niacinamide 

itu ya?? 
Nahhh hee iya itu.  

Berarti dia sering 
ngeluh gitu ya kalo 
nggak sembuh-
sembuh? 

Hee betul.  

Trus kalo waktu job 
gitu pernah ngeluh 
ndak karena misal 
wajahnya lagi 
jerawatan tapi harus 
ditumpukin lagi 
sama makeup? 

Iya. Dia sering ngeluh kaya gitu misal lagi 
ada jerawat dimana, trus pas waktu 
masih makeup, “masih jerawatan koku 

dah ditumpuk ini tumpuk ini” gitu 

 

Nah DA tu milih-
milih nggak sih kalo 
beli makeup? 

Iya milih-milih. Dia lebih.. lebih 
membanding-bandingkan dulu kalo mau 
beli makeup. Bagus yang mana, bagus 
yang mana, baru dibeli. Dia 
menyesuaikan kulitnya. Kalo misal 
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emang itu barang bagus tapi nggak 
cocok di kulitnya ya ndak bakal dibeli.  

Seringnya belinya 
online atau offline tu 

kalo beli kosmetik? 

Seringnya beli offline di toko.  

Kamu sering 
nemenin? 

Iyaa  

DA ngerawat 
kulitnya ngak? 

Iya. Dia kalo ngerawat tu kalo misal mau 
tidur gitu apa bangun tidur. Ndak sampe 
yang super ribet gitu setauku. 

 

Trus untuk 
maintenance alat 

dan bahan 
makeupnya gitu 
kamu tau nggak? 

Tau. Dia tu selalu misah-misahinsih cik. 
Jadi yang brush sendiri, trus misal 

kosmetik yang besar-besar sendiri, yang 
kecil sendiri, gitu. Habis itu baru 
dimasukin ke satu pouch besar gitu. 
Terorganisir gitulah. Habis dipake 
dimasukin. Kalo pas ada yang pinjem 
pinjem gitu ya pengene langsung 
dibalikin trus dirapiin. 

 

Kamu tau nggak 
alesannya DA pilih-
pilih kalo beli 
makeup? 

Dia kan orangnya riwil kalo soal makeup 

jadi tu dia mesti “ini tu nggak bagus, lebih 
bagus ini” jadi lebih . . gimana ya lebih 
detail gitu milih banget. Kalo misal pas di 
management juga kan disuruh beli 
makeup, DA beli ini. Trus dia bilang kalo 
itu jelek, bagusan yang inii mesti 
memengaruhi hasil, jadi juga ndak asal 
beli, menyarankan yang bagus sekalian. 

 

Pemilihn kosmetik 
yang dipakai DA 
menurutmu udah 
seteliti apa? 

Udah teliti teliti sangatt sangatt teliti sih 
cik hahah soalnya aku tau DA kalo beli 
makeup  gimana udah sering nwmwnin 
juga jadi tau kalo dia beli makeup emang 
bener teliti. Kalo beli bulumata pun dia 
yang ngecekin misal selusin gitu dicekin 
satu satu soalnya pernah kejadian yang 
atasnya doang yang bagus, yang 
tumpukan bawahnya jelek. Gitu gitu.  

 

Okedeh kalo gitu 
makasih yaaa buat 
ngobrol ngobrol 
santainya hehhee 

Iya sama sama  cik  

 

  



 
    

133 
 

 

LAMPIRAN 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMILIHAN KOSMETIK PADA PENARI BERDASARKAN HEALTH BELIEF 

MODEL 

Pedoman Wawancara 

1. Variabel demografis 

Identitas subjek penelitian : nama, tempat, tanggal lahir, alamat, nomor 

telepon, pekerjaan 

2. Variabel Sosio-psikologis 

a) Sejak kapan subjek menggunakan kosmetik 

b) Darimana awal mula mengenal kosmetik 

c) Mengapa subjek menggunakan kosmetik 

d) Perasaan subjek ketika tidak menggunakan kosmetik 

e) Rutinitas subjek dalam merawat wajah 

f) Tindakan subjek saat mengalami gangguan kesehatan kulit 

g) Apakah ada tekanan kelompok atau kewajiban yang membuat subjek 

berperilaku memilih kosmetik 

3. Variabel Struktural 

a) Pengetahuan subjek mengenai gangguan kesehatan kulit yang dialami 

b) Riwayat kesehatan kulit wajah subjek 

c) Apakah gangguan kesehatan kulit yang dialami disebabkan salah 

satunya oleh kosmetik 

4. Persepsi keseriusan penyakit dan ketidakkebalan diri 

a) Pengaruh penyakit terhadap pekerjaan dan keseharian subjek 
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b) Perasaan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap 

kesehatan pribadi subjek 

c) Seberapa besar subjek menganggap dirinya mudah terkena penyakit 

5. Petunjuk perilaku subjek melakukan pemilihan kosmetik 

a) Sumber yang mendorong subjek untuk melakukan kecenderungan 

perilaku 

6. Pertimbangan untung-rugi 

a) Keuntungan yang dirasakan ketika subjek melakukan tindakan 

pencegahan 

b) Pengorbanan yang dialami subjek ketika melakukan tindakan 

pencegahan  

7. Perasaan terancam penyakit 

a) Perasaan subjek saat mengalami gangguan kesehatan kulit 

b) Kapan waktu-waktu mulai muncul gangguan kesehatan kulit 

c) Waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari gangguan kesehatan kulit 

wajah 

d) Pengobatan yang dilakukan subjek  

e) Tanggapan subjek mengenai penyakit yang dialami 

8. Kecenderungan perilaku pencegahan  

a) Pertimbangan subjek dalam memilih kosmetik yang akan dipakai 

b) Pemikiran subjek terhadap tindakan dilihat dari faktor-faktor yang 

memengaruhi dan berbagai pertimbangan untung-rugi 
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LAMPIRAN 6 

PEDOMAN OBSERVASI 

1) Kondisi fisik wajah subjek 

2) Penampilan subjek 

3) Ekspresi dan bahasa tubuh yang dimunculkan subjek saat wawancara 

berlangsung  
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LAMPIRAN 7 

PEDOMAN CODING 

 

Kecenderungan 

perilaku 

Pemilihan Kosmetik P 

Asesmen Untung A1 

Rugi A2 

Terancam gangguan kesehatan kulit 

Persepsi dan 

Faktor- faktor 

Pengubah 

Variabel Demografis (Identitas Subjek) VD 

Variabel 

Sosiopsikologis 

Kepribadian VS1 

Kelas sosial VS2 

Tekanan 

kelompok 

VS3 

Variabel Struktural Pengetahuan 

tentang penyakit 

VST1 

Pengalaman 

sebelumnya 

dengan penyakit 

VST2 

Persepsi  Keseriusan 

(penyakit) 

KP 

Ketidakkebalan 

(diri) 

KD 

Petunjuk Perilaku  (Media massa, nasihat 

orang lain, artikel, anggota keluarga yang 

sakit) 

PP 

 



 
    

137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 

SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN 

MENJADI REPONDEN 
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SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada, 

DRA 

di Semarang 

 

Saya Claudia Cindyta Hartanto, NIM 13.40.0026, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang melaksanakan 

penelitian untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) dengan judul “Pemiihan 

Kosmetik pada Penari berdasarkan Health Belief Model” di kota Semarang, 

Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor 

dan alasan pemilihan kosmetik pada penari yang didasari oleh Health Belief 

Model atau model kepercayaan kesehatan. 

Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum 

berkaitan dengan dasar Anda dalam memilih kosmetik, tujuan subjek 

menggunakan kosmetik, riwayat kesehatan kulit subjek, serta faktor-faktor 

yang memengaruhi subjek dalam memilih kosmetik termasuk di dalamnya 

terdapat variabel demografis, sosio-psikologis, struktural, persepsi mengenai 

keseriusan penyakit dan kerentanannya, dan pemicu tindakan baik dari 

peristiwa-peristiwa atau inormasi dari orang lain. Waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian akan dilakukan menurut perjanjian antara subjek dan 

peneliti, sehingga ketersediaan waktu Anda sangat diharapkan.  

Selama proses penelitian berlangsung, ada kemungkinan Anda untuk 

mengalami atau merasakan kembali pengalaman-pengalaman emosional yang 
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kemudian dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan lain yang 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Peneliti akan berusaha untuk 

menenangkan Anda kembali jika hal ini terjadi. 

Partisipasi Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa 

paksaan. Indormasi-informasi yang didapatkan peneliti akan diolah hanya 

untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Anda berhak 

untuk menolak ikut serta dalam penelitian ini dan apabila Anda telah 

memutuskan untuk berpartiipasi, Anda dapat mengundurkan diri sewaktu-

waktu. 

Apabila ada hal-hal yang belum jelas yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan Anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi 

saya Claudia Cindyta H. 082137498733 

 

  Mengetahui,   
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SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada, 

RO 

di Semarang 

 

Saya Claudia Cindyta Hartanto, NIM 13.40.0026, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang melaksanakan 

penelitian untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) dengan judul “Pemiihan 

Kosmetik pada Penari berdasarkan Health Belief Model” di kota Semarang, 

Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor 

dan alasan pemilihan kosmetik pada penari yang didasari oleh Health Belief 

Model atau model kepercayaan kesehatan. 

Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum 

berkaitan dengan dasar Anda dalam memilih kosmetik, tujuan subjek 

menggunakan kosmetik, riwayat kesehatan kulit subjek, serta faktor-faktor 

yang memengaruhi subjek dalam memilih kosmetik termasuk di dalamnya 

terdapat variabel demografis, sosio-psikologis, struktural, persepsi mengenai 

keseriusan penyakit dan kerentanannya, dan pemicu tindakan baik dari 

peristiwa-peristiwa atau inormasi dari orang lain. Waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian akan dilakukan menurut perjanjian antara subjek dan 

peneliti, sehingga ketersediaan waktu Anda sangat diharapkan.  

Selama proses penelitian berlangsung, ada kemungkinan Anda untuk 

mengalami atau merasakan kembali pengalaman-pengalaman emosional yang 
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kemudian dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan lain yang 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Peneliti akan berusaha untuk 

menenangkan Anda kembali jika hal ini terjadi. 

Partisipasi Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa 

paksaan. Indormasi-informasi yang didapatkan peneliti akan diolah hanya 

untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Anda berhak 

untuk menolak ikut serta dalam penelitian ini dan apabila Anda telah 

memutuskan untuk berpartiipasi, Anda dapat mengundurkan diri sewaktu-

waktu. 

Apabila ada hal-hal yang belum jelas yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan Anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi 

saya Claudia Cindyta H. 082137498733 

 

  Mengetahui,   
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SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada, 

DA 

di Semarang 

 

Saya Claudia Cindyta Hartanto, NIM 13.40.0026, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang melaksanakan 

penelitian untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) dengan judul “Pemiihan 

Kosmetik pada Penari berdasarkan Health Belief Model” di kota Semarang, 

Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor 

dan alasan pemilihan kosmetik pada penari yang didasari oleh Health Belief 

Model atau model kepercayaan kesehatan. 

Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum 

berkaitan dengan dasar Anda dalam memilih kosmetik, tujuan subjek 

menggunakan kosmetik, riwayat kesehatan kulit subjek, serta faktor-faktor 

yang memengaruhi subjek dalam memilih kosmetik termasuk di dalamnya 

terdapat variabel demografis, sosio-psikologis, struktural, persepsi mengenai 

keseriusan penyakit dan kerentanannya, dan pemicu tindakan baik dari 

peristiwa-peristiwa atau inormasi dari orang lain. Waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian akan dilakukan menurut perjanjian antara subjek dan 

peneliti, sehingga ketersediaan waktu Anda sangat diharapkan.  

Selama proses penelitian berlangsung, ada kemungkinan Anda untuk 

mengalami atau merasakan kembali pengalaman-pengalaman emosional yang 
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kemudian dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan lain yang 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Peneliti akan berusaha untuk 

menenangkan Anda kembali jika hal ini terjadi. 

Partisipasi Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa 

paksaan. Indormasi-informasi yang didapatkan peneliti akan diolah hanya 

untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Anda berhak 

untuk menolak ikut serta dalam penelitian ini dan apabila Anda telah 

memutuskan untuk berpartiipasi, Anda dapat mengundurkan diri sewaktu-

waktu. 

Apabila ada hal-hal yang belum jelas yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan Anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi 

saya Claudia Cindyta H. 082137498733 

 

  Mengetahui,   
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LAMPIRAN 9 

INFORMED CONSENT 
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INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat domisili : 

Profesi   : 

Sering menggunakan makeup  : 

Gangguan kesehatan kulit  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia berpartisipasi menjadi subjek penelitian 

skripsi dengan judul “Pemilihan Kosmetik pada Penari berdasarkan Health Belief 

Model” yang dilakukan oleh: 

Nama   : Claudia Cindyta H. 

Nim   : 13.40.0026 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata 

Alamat   : Jl. Kartini 2 No. 3, Semarang 

Keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela atau tanpa 

paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk 

menggunakan data-data yang saya berikan untuk dipergunakan sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Saya menyetujui untuk bertemu dan melakukan wawancara 

pada waktu dan tempat yang akan saya dan peneliti sepakati di kemudian hari. Saya 

telah diberitahu peneliti bahwa saya berhak untuk berhenti menjadi subjek penelitian 

sewaktu-waktu. 
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INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat domisili : 

Profesi   : 

Sering menggunakan makeup  : 

Gangguan kesehatan kulit  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia berpartisipasi menjadi subjek penelitian 

skripsi dengan judul “Pemilihan Kosmetik pada Penari berdasarkan Health Belief 

Model” yang dilakukan oleh: 

Nama   : Claudia Cindyta H. 

Nim   : 13.40.0026 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata 

Alamat   : Jl. Kartini 2 No. 3, Semarang 

Keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela atau tanpa 

paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk 

menggunakan data-data yang saya berikan untuk dipergunakan sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Saya menyetujui untuk bertemu dan melakukan wawancara 

pada waktu dan tempat yang akan saya dan peneliti sepakati di kemudian hari. Saya 

telah diberitahu peneliti bahwa saya berhak untuk berhenti menjadi subjek penelitian 

sewaktu-waktu. 

 

  



 
    

147 
 

 

INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat domisili : 

Profesi   : 

Sering menggunakan makeup  : 

Gangguan kesehatan kulit  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia berpartisipasi menjadi subjek penelitian 

skripsi dengan judul “Pemilihan Kosmetik pada Penari berdasarkan Health Belief 

Model” yang dilakukan oleh: 

Nama   : Claudia Cindyta H. 

Nim   : 13.40.0026 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata 

Alamat   : Jl. Kartini 2 No. 3, Semarang 

Keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela atau tanpa 

paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk 

menggunakan data-data yang saya berikan untuk dipergunakan sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Saya menyetujui untuk bertemu dan melakukan wawancara 

pada waktu dan tempat yang akan saya dan peneliti sepakati di kemudian hari. Saya 

telah diberitahu peneliti bahwa saya berhak untuk berhenti menjadi subjek penelitian 

sewaktu-waktu. 
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