
PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih 

SS : Apabila jawaban pernyataan Sangat Sesuai  

S : Apabila jawaban pernyataan Sesuai 

TS : Apabila jawaban pernyataan Tidak Sesuai 

STS : Apabila jawaban pernyataan Sangat Tidak Sesuai 

2. Dalam pengerjaan tidak ada jawaban yang salah, pilihlah jawaban yang sesuai 

dengan keadaan yang ada dalam diri anda 

3. Apabila anda ingin mengubah jawaban maka coretlah dua kali jawaban yang ingin 

anda ubah dan silang pilihan jawaban yang anda inginkan selanjutnya. 

 

Selamat Mengerjakan 

 
Fakultas/ Jurusan : 

Angkatan  : 

Usia    : 

 

Pilihan Jawaban No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya berminat melakukan perawatan kulit wajah     
2. Saya rasa semua dokter kulit adalah sama     

3. Saya terdorong untuk segera melakukan perawatan ke 
dokter kulit     

4. Saya tidak perlu melakukan perawatan ke dokter kulit 
karena menghabiskan banyak uang     

5. Tempat yang jauh tidak membuat saya malas pergi ke 
dokter kulit     

6. Saya kurang berminat melakukan perawatan ke dokter 
kulit     

7. Cepat atau lambat saya akan merawat kulit wajah saya     

8. Berobat kemanapun jika wajah berminyak pasti muncul 
jerawat     

9. Saya tidak akan mengurungkan niat saya meskipun 
harus menghadapi resikonya     

10. Saya tidak mau mengantri lama hanya untuk 
melakukan perawatan wajah     
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Pilihan Jawaban No. Pernyataan SS S TS STS

11. Saya tidak ragu dengan hasil yang saya peroleh jika 
saya rutin melakukan perawatan     

12. Laki-laki tidak harus merawat wajahnya ke dokter 
untuk tampil menarik     

13. Ada keinginan dalam diri saya untuk pergi merawat 
kulit wajah saya ke dokter kulit     

14. Saya lihat banyak teman yang melakukan perawatan 
tapi hasilnya tidak ada     

15. Tempat sejauh apapun akan saya tempuh untuk 
mendapat dokter yang bagus untuk wajah saya     

16. Saya merasa kulit wajah saya baik-baik saja      

17 Karena sudah terbukti khasiatnya saya ingin melakukan 
perawatan di dokter teman saya     

18. Melakukan perawatan wajah ke dokter kulit hanya 
untuk wanita saja     

19. Dengan pergi ke dokter kulit saya dapat mengubah 
penampilan wajah saya     

20. Perawatan ke dokter kulit menurut saya tidak terlalu 
penting apabila keadaan wajah kita biasa-biasa saja      

21. 
Untuk mendukung penampilan saya harus mempunyai 
wajah putih dan bersih dengan melakukan perawatan 
ke dokter kulit 

    

22. Lebih baik menggunakan uang saya untuk yang lebih 
berguna daripada buat biaya perawatan ke dokter kulit     

23. Saya rasa ada baiknya saya melakukan perawatan ke 
dokter kulit yang di referensikan teman saya     

24. Banyak orang yang memakai perawatan ke dokter kulit 
namun tidak membuat saya tertarik     

25. Ke dokter kulit adalah langkah yang tepat untuk 
merawat wajah saya     

26. Melakukan perawatan ke dokter kulit beberapa kali 
tidak berpengaruh terhadap penampilan saya     

27. Antrian yang panjang tidak membuat saya malas untuk 
mencoba melakukan perawatan ke dokter kulit     

28. Saya tidak ada banyak waktu untuk menyempatkan diri 
melakukan perawatan wajah     

29. Saya lebih yakin melakukan perawatan ke dokter kulit 
daripada memakai krim-krim tanpa resep dokter     

30. Untuk mendapatkan kulit putih bersih tidak harus 
melakukan perawatan ke dokter kulit     
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PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih 

SS : Apabila jawaban pernyataan Sangat Sesuai  

S : Apabila jawaban pernyataan Sesuai 

TS : Apabila jawaban pernyataan Tidak Sesuai 

STS : Apabila jawaban pernyataan Sangat Tidak Sesuai 

2. Dalam pengerjaan tidak ada jawaban yang salah, pilihlah jawaban yang sesuai 

dengan keadaan yang ada dalam diri anda 

3. Apabila anda ingin mengubah jawaban maka coretlah dua kali jawaban yang ingin 

anda ubah dan silang pilihan jawaban yang anda inginkan selanjutnya. 

 

Selamat Mengerjakan 

 
Fakultas/ Jurusan : 

Angkatan  : 

Usia    : 

 

Pilihan Jawaban No. Pernyataan SS S TS STS
1. Penampilan saya cukup menarik       
2. Saya tidak mempunyai banyak teman di Kampus     
3. Saya orang yang optimis     
4. Saya merasa ada yang kurang dalam diri saya     
5. Saya memiliki daya tarik tersendiri     
6. Saya tidak lebih baik dari teman-teman say     
7. Saya tampil percaya diri      
8. Saya tidak memiliki bentuk fisik yang bisa ditonjolkan      

9. Bagi saya penampilan adalah tidak terlalu penting bagi 
pribadi orang     

10. Saya merasa orang sedang membicarakan saya jika 
saya lewat di keramaian     

11. Saya cukup bisa menerima kenyataan     

12. Teman-teman saya mempunyai wajah yang lebih mulus 
dari saya     

13. Saya tidak perlu mengubah penampilan saya     
14. Saya tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki     
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Pilihan Jawaban No. Pernyataan SS S TS STS

15. Saya merasa tidak mempunyai kekurangan apapun 
dengan penampilan saya     

16. Saya merasa minder dengan penampilan fisik saya     
17 Saya tidak merasa khawatir dengan kulit wajah saya     
18. Saya tidak mudah bergabung dengan lingkungan baru     
19. Saya menghargai karunia yang diberikan Tuhan     

20. Penampilan saya saat ini membuat saya tidak percaya 
diri     

21. Saya puas dengan penampilan saya     
22. Saya suka memaksakan kehendak     
23. Saya memiliki harga diri yang tinggi     

24. Saya sangat terganggu dengan jerawat yang tumbuh di 
wajah saya     

25. Tidak ada yang perlu dirisaukan dengan penampilan 
saya     

26. Saya ragu-ragu dengan diri daya     
27. Saya selalu berpikir positif     
28. Saya merasa ada yang kurang dengan kulit wajah saya     

29. Saya tidak mempunyai permasalahan yang berarti pada 
wajah saya     

 30. Saya tidak yakin saya dapat meraih sukses     
 31. Saya bersyukur dengan penampilan saya saat ini     
32. Saya terganggu dengan wajah saya yang tidak bersih     
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