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KONSEP DIRI PADA KONSUMEN KLINIK KECANTIKAN 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana konsep diri pada konsumen 

klinik kecantikan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 

Subjek terdiri dari 4 orang berkharakteristik perempuan berusia 20-28 tahun yang 

mengunjungi klinik kecantikan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh 

didapatkan hasil bahwa subjek 1 dan 3 belum merasa memiliki diri yang ideal sehingga 

subjek merasa tidak puas dengan keadaan dirinya dan melakukan treatment di klinik 

kecantikan. Subjek 2 dan 4 sudah merasa memiliki diri yang ideal dengan menunjukkan 

bahwa fisik bukanlah standar di dalam kehidupannya, sehingga mengunjungi klinik 

kecantikan bukanlah sebuah keharusan baginya melainkan hanya sekedar menjaga saja. 

Kata kunci : Konsep diri, klinik kecantikan, treatment 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify self-concept of consumer in beauty clinic. This is a 

descriptivere search and using qualitative approach. Observation and interview were 

used as data collection techniques. The subjects consisted of 4 characteristic woman 

aged 20-28 year swho visited the beauty clinic. Based on interview, the result are : 

subject 1 and 3 don’t feel them-self as an ideal person so subject feel quite not satisfied 

with their conditions and then decide to do treatment at beauty clinic to change them-

self. Subject 2 and 4 had a feeling that they are already ideal for them-self, and this is 

indicating that physic is not a standard in their life, and visiting a beauty clinic is not 

necessary for them and that’s just for taking care of what they already had. 

Keywords: Self-concept, beauty clinic, treatment 

 

1. PENDAHULUAN 

Kecantikan sudah menjadi bagian dari setiap individu, cantik sudah menjadi 

tuntutan yang harus terpenuhi. Meningkatnya keingininan seseorang untuk menjadi 

lebih cantik dan ideal dibuktikan dengan banyaknya orang yang mulai berbondong-

bondong mengunjungi klinik kecantikan untuk mendapatkan bantuan profesional 

sehingga membuat dirinya menjadi lebih ideal menurut versinya sendiri. Tekanan yang 

ada untuk bisa bersaing atau beradaptasi dengan kemajuan standar kecantikan nyatanya 

tidak bisa dihindarkan, yang kemudian memunculkan solusi tersendiri bagi individu 

yang mengalami tekanan. Individu dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam hal 

penampilan ataupun kecantikan, salah satu caranya adalah dengan mengunjungi klinik 

kecantikan.  
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Setiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan kecantikannya, 

dan setiap orang memiliki versi idealnya masing-masing sesuai dengan konsep dirinya 

karena itulah fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep diri 

seseorang yang mengunjungi klinik kecantikan. Mengapa sesorang merasa bahwa 

dirinya perlu untuk mengunjungi klinik kecantikan? Dalam hal ini, banyak alasan 

dibalik seseorang rela mengeluarkan uang dan mengorbankan waktu bahkan merasakan 

sakit untuk menjalani treatment di klinik kecantikan. Karena itu dilakukanlah survey 

awal untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi seseorang untuk bisa mendapatkan 

penampilan yang ideal. Setelah melakukan survey dan menadapatkan masalahnya, 

peneliti akan membahas masalah tersebut dan mengaitkannya dengan konsep diri 

seseorang.  

Survey awal dilakukan tanggal 8-12 Februari 2016. Survey awal dilakukan 

dengan cara mewawancarai dokter kecantikan yang bekerja di salah satu Klinik 

Kecantikan di daerah Cilegon yaitu Dokter L. Dokter L sudah 5 Tahun bekerja sebagai 

Dokter kecantikan. Beliau mengatakan banyak problem yang dialami oleh klien yang 

datang. Dari masalah keluarga dimana suami yang menuntut kecantikan istri, tuntutan 

pekerjaan sebagai front runner di perusahaannya, pergaulan di Jakarta yang menuntut 

kecantikan sebagai syarat utama berteman, persaingan di dalam pertemanan, keinginan 

menjadi cantik yang berdasarkan pada virtual image, konsep cantik yang berbeda-beda 

pada setiap klien, di satu sisi klien menganggap cantik adalah kurus, cantik adalah 

memiliki hidung mancung, cantik adalah memiliki dada yang besar, dan muka tirus 

serta lainnya. Menurut Dokter L masih banyak alasan lainnya mengapa para klien 

datang ke klinik kecantikan. 

Pada penelitian sebelumnya, Permatasari  (2011) mengenai kecantikan  menjelaskan 

bahwa ada proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan konsumen untuk memilih 

klinik kecantikan.  Penelitian ini juga menunjukan adanya perbedaan keputusan 

memilih klinik kecantikan yang pertama kali dan yang selanjutnya. Disini juga akan 

menjelaskan bagaimana harapan konsumen pada perubahan dan perpindahan klinik 

kecantikannya.  

Penelitian lainnya mengenai konsep diri pernah dilakukan oleh Ajeng Furida 

Citra dan Retnaningsih, mengenai self-concept in early adolescence girls with obesity. 

Dengan hasil peneliatian ahwa self-concept terbentuk melalui pengalaman dan interaksi 
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subjek yang diperoleh dari lingkungan dan dan bagaimana individu tersebut 

menafsirkan pengalaman tersebut, dan self-concept ini bisa berupa negatif ataupun 

positif.  

Muzayin Naszzarudin sebagai akademisi mengatakan bahwa cantik menurut 

media adalah kurus, langsing, putih, berambut lurus hitam panjang, modis dan selalu 

menjaga penampilan, serta rutin melakukan perawatan tubuh agar terlihat lebih awet 

muda. Menurut Moore (2009) orang yang cantik di mata umum adalah yang paling 

mirip dengan barbie yaitu yang berkulit putih, bermata biru, berambut pirang, dan 

berubuh langsing. Standar kecantikan ini mempengaruhi pandangan perempuan 

Indonesia pada kecantikan. 

Di era modern ini standar kecantikan menjadi lebih beragam. Media dan arus 

globalisasi memberikan celah untuk masuknya berbagai pemahaman cantik, seperti 

cantik ala Korea dan cantik ala Eropa. Untuk mendapatkan kecantikan tersebut banyak 

yang menghabiskan waktu di klinik kecantikan sehingga mencapai target cantik sesuai 

yang di konstruksikan media. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui lebih dalam alasan konsumen memilih menggunakan klinik 

kecantikan untuk mengubah dirinya menjadi lebih ideal. Dengan harapan dapat 

memberikan manfaat teoritis penilitian, seperti sumbangan dan wawasan pengetahuan 

dalam bidang psikologi serta diharapkan kajian teoritis dari penelitian ini dapat 

digunakan untuk mengembangkan penelitian lainnya lebih lanjut. Di sisi lain  manfaat 

praktis yang di dapat dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan informasi 

yang luas mengenai segi positif dan negatif dalam  melakukan tindakan di klinik 

kecantikan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan gambaran 

konsep diri pada konsumen klinik kecantikan. Teknik pengambilan data menggunakan 

wawancara mendalam (in-depth interview), karena peneliti ingin menggali secara detail 

mengenai pengalaman individu yang melakukan treatment di klinik kecantikan. 

Wawancara mendalam juga dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai bagian 

kehidupan yang lebih mendalam (Poerwandari, 2007).  Peneliti juga akan melakukan 
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observasi di klinik kecantikan, agar bisa mendeskripsikan setting ligkungan, aktivitas 

yang berlangsung, dan orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut.  

Kriteria pemilihan subjek dilakukan dengan teknik pengambilan sampel 

purposive. Dimana subjek tidak diacak tetapi dipilih dengan kriteria yang sudah 

ditentukan. Pendekatan ini termasuk non probabilitas sampling karena tidak bertujuan 

mengeneralisasikan temuan penelitian (Mulyana, 2003). Peneliti melakukan wawancara 

awal di Wijaya Skin Care Cilegon dengan salah satu dokter kecantikan, dan dengan 

pengunjung klinik kecantikan yang kebetulan ada disana.  Dari hasil wawancara 

tersebut didapat  8 subjek yang bisa mewakili variasi data peneliti. Selama jalannya 

penelitian 4 subjek mengundurkan diri. Disebabkan karena alasan tempat yang jauh, 

tidak ada waktu, dan pulang ke negaranya sehingga tidak bisa dihubungi. 4 subjek yang 

bertahan sebagai informan terdiri dari 4 wanita dewasa berusia 20 sampai 28 tahun yang 

merupakan pengunjung atau konsumen di klinik kecantikan. 

Tabel 1. Tabulasi Subjek Penelitian 

Subjek 1 adalah wanita berusia 28 tahun yang memiliki pendidikan akhir 

Sarjana Strata-1 dan sekarang bekerja sebagai wirausaha, yang bergelut di bidang 

dagang dan subjek rutin menjalani treatment ke klinik kecantikan. Subjek 2 adalah 

wanita yang berusia  25 tahun dan berpendidikan akhir Strata-1  yang sekarang sedang 

menjalani program Magister S2 untuk melanjutkan pendidikannya, dan subjek 2 tidak 

terlalu sering mengunjungi klinik kecantikan. Subjek 3 adalah wanita berusia 26 tahun, 

dia bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), dan merupakan lulusan 

dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memanfaatkan waktu untuk melakukan 

treatment sesering mungkin saat berada di Indonesia. Subjek 4 adalah wanita berusia 28 

tahun dengan pekerjaan sebagai karyawan di salah satu produk kecantikan, dia adalah 

NO SUBJEK USIA 
JENIS 

KELAMIN 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 
PEKERJAAN 

1 R 28 Wanita S1 Wirausha 

2 N 25 Wanita S1 Mahasiswi 

3 D 26 Wanita SMA TKI 

4 A 28 Wanita SMA Sales 
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tamatan SMA yang saat ditemui mengatakan jarang mengunjungi klinik kecantikan dan 

memilih menggunakan yang herbal dan tradisional, sehingga mengunjungi klinik 

kecantikan bersifat mejaga saja. Dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan pekerjaan mempengaruhi keinginan seseorang untuk mengunjungi 

klinik kecantikan sehingga dapat merubah dirinya menjadi sosok ideal yang 

diinginkannya.  

Tabel 2. Tabulasi Treatment Subjek 

No.  Treatment 
Subjek 

1 2 3 4 

1 Facial     

2 Masker     

3 Peeling     

4 Filler     

5 Suntik Putih (Vit. C)     

6 Botox     

7 Eyelash Extention     

8 Sulam Alis     

9 Tanam Benang     

 

 Subjek 1 menjalani hampir semua treatment yang tidak biasa, sehingga bisa 

dikatakan bahwa subjek 1 adalah yang paling merasa memiliki diri yang tidak ideal dan 

tidak sesuai dengan diri ideal yang diinginkannya, sehingga dia berusaha untuk 

merubah dirinya sesuai dengan standar yang dia inginkan. Subjek 2 menjalani hampir 

semua treatment kecuali suntik putih, eyelash extention, sulam alis dan tanam benang, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek 2 juga merasa memiliki tubuh yang belum 

ideal walaupun hanya sedikit dan dia mencoba merubah dirinya menjadi bentuk ideal 

sesuai standarnya. Subjek ke 3 hanya menjalani facial, masker, peeling dan tanam 

benang, hal ini dilakukannya hanya untuk menjaga keadaan dirinya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek 3 sudah merasa memiliki bentuk tubuh yang ideal menurut 

standarnya. Subjek 4 hanya melakukan facial, masker dan peeling di klinik kecantikan, 

hal ini dilakukan hanya sekedar menjaga apa yang sudah dianggapnya ideal, dari sini 
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dapat disimpulkan bahwa subjek 4 yang menjalani paling sedikit treatment adalah dia 

yang paling merasa memiliki tubuh yang ideal sehingga dia merasa tidak perlu merubah 

keadaan dirinya lagi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Hasil penelitian ini akan di mulai dari deskripsi umum mengenai profil dari ke-

empat subjek yaitu R, N, D dan A sekaligus untuk memperlihatkan perbedaan ke empat 

subjek tersebut. Setelah menggambarkan profil subjek kemudian akan dilanjutkan 

dengan analisis kasus yang ditemukan, kemudian akan di paparkan sebagai hasil 

analisis dari masing-masing subjek. Deskripsi sebagai berikut: 

R (28 tahun) adalah seorang wanita dan wirausaha, R merupakan pemilik salah 

satu merchandise store yang ada di Jogja City Mall. R sudah menjadi pengunjung klinik 

kecantikan sejak SMA dimana dulu klinik kecantikan sedang booming sebagai salah 

satu solusi untuk meningkatkan penampilan. R sudah melakukan berbagai macam 

treatment kecantikan dari facial, masked sheet, suntik vitamin, sulam alis, peeling, filler 

pipi, dan eyelashed extention. Sebagai wanita tidak ada yang memaksa nya melakukan 

treatment ke klinik kecantikan, sebagai wanita ada bagian yang dirasa kurang 

memuaskan sehingga ingin dirubah menjadi lebih baik. R sering melakukan perawatan 

di Wijaya Skin Care Cilegon di sela waktu luangnya, hanya treatment besar yang di 

lakukannya di sana. Saat berada di Jogjakarta dan membutuhkan perawatan biasanya R 

melakukan facial ataupun masked sheet ke klinik kecantikan yang dipercaya nya.  

N seorang wanita (25 tahun) disini sebagai Mahasiswa tingkat S2 di Yogyakarta 

N tidak terlalu peduli dengan treatment apa yang dilakukan dan dimana melakukannya, 

karena dari SMA N sudah di perkenalkan oleh orang tuanya mengenai facial dan 

masking sheet yang bisa dilakukan di rumah, tidak harus ke klinik kecantikan. Tapi ada 

beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dirumah seperti filler hidung yang pernah 

dicobanya sekali. N bukan tipe orang yang memikirkan kecantikan adalah segalanya 

tetapi N lebih cendrung merasa bahwa personality adalah yang terbaik. Bagaimana 

sikap dapat menunjukan kepribadian seseorang, jika baik maka orang tersebut akan 

terlihat menarik.  
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D (26 tahun) adalah seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang baru saja pulang 

untuk menikmati liburnya, tentunya D ingin memanfaatkan waktu liburnya untuk 

merawat diri, maka penampilan menjadi nomor satu yang ingin dirubahnya. Karena 

itulah D melakukan perawatan di klinik kecantikan. D hidup di Jakarta dan merasa 

bahwa Jakarta adalah kota metropolitan yang semua wanita terlihat menarik sehingga D 

tidak ingin kalah. D melakukan treatment suntik vitamin untuk membuat kulitnya 

semakin putih dan peeling yang membuat kulit wajah lebih cerah, serta facial dan filler 

di hidungnya. Masih ada banyak hal yang ingin dilakukan oleh D untuk dirinya, namun 

semua itu butuh tahap dan uang yang tidak sedikit apalagi D hanya seorang TKW biasa. 

Sehingga butuh budget khusus untuk melakukan treatment lainnya.  

A (28 tahun) adalah karyawan dari Viva Cosmetic di Jogjakarta. Sebagai 

karyawan produk kecantikan A dituntut untuk berpenampilan menarik. sehingga A 

selalu menjaga badannya, A pernah mencoba treatment ke klinik kecantikan dan 

mencoba cream-cream yang disarankan dokter namun hasilnya bertolak belakang, A 

mengalami breakdown yaitu kondisi dimana wajah menjadi banyak jerawat dan 

memerah. Sejak itu A mencoba produk-produk lokal untuk mengembalikan 

kecantikannya. Hingga sekarang A hanya melakukan perawatan simpel seperti pearl 

masked, facial dan peeling. Sebagai karyawan produk kecantikan A diberikan uang 

lebih untuk modal perawatan dari tempatnya bekerja, dan terkadang mendapatkan jatah 

kosmetik merek dagangnya. A bukan tipe yang melulu harus treatment, A melakukan 

treatment apabila dia merasa butuh saja, apabila merasa wajahnya mulai sudah tidak 

enak.  

Dari hasil wawancara dengan ke empat subjek didapat bahwa ternyata subjek 2 

dan 4 sudah merasa memiliki diri yang ideal dibuktikan dengan kunjungan mereka ke 

klinik kecantikan yang bertujuan untuk menjaga saja shape yang sudah dimiliki, 

sedangkan subjek 1 dan 3 belum merasa memiliki diri yang ideal, dibuktikan dengan 

subjek 1 dan 3 mendatangi klinik kecantikan untuk merubah bagian tubuhnya menjadi 

bentuk yang sesuai dengan idealnya 

3.2 Pembahasan 

Gambaran Konsep Diri Konsumen Klinik Kecantikan 

Penelitian ini membahas tentang konsep diri seseorang terhadap fenomena klinik 

kecantikan yang menjadi viral sebagai bentuk upaya instant yang dilakukan untuk 



8 
 

mendapatkan bentuk ideal diri. Dengan gambaran (a) Self-Ideal (diri ideal) sosok seperti 

apa yang paling diinginkan untuk bisa menjadi diri sendiri di segala bidang kehidupan. 

Bentuk ideal akan muncul dan menuntun dalam membentuk perilaku, (b) Self-Image 

(citra diri) menunjukkan bagaimana membayangkan diri sendiri dan menentukan 

bagaimana individu akan bertingkah laku dalam situasi tertentu, (c) Self-Esteem (jati 

diri)  seberapa besar individu menyukai dirinya sendiri. 

Penelitian ini awalnya dilakukan di salah satu klinik kecantikan yang terdapat di 

Cilegon Jakarta, hal ini mempertimbangkan bahwa jakarta adalah pusat dari segala 

industri termasuk kecantikan. Setelah menjalani penelitian, peneliti kemudian 

mendapatkan 8 subjek dari bermacam latar belakang yang akhirnya berkurang menjadi 

4 subjek mereka tidak semata yang menjalani perawatan di klinik Jakarta tersebut tetapi 

subjek tetaplah harus seseorang yang menjalani perawatan di klinik kecantikan. Hal ini 

dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan untuk menyesuaikan waktu dengan subjek 

yang berada di Jakarta. Pada akhirnya penelitian dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta, 

di mana subjek sering melaksanakan aktivitasnya.  

Burns (1993) menyebutkan bahwa faktor yang menjadi sumber pembentukan 

konsep diri seseorang adalah citra tubuh, keterampilan berbahasa, orang tua dan teman 

sebaya. Berdasarkan penelitian,  konsep diri yang adapada konsumen klinik kecantikan 

dipengaruhi oleh orangtua, kawan sebaya, masyarakat dan citra tubuh. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri terhadap ketiga subjek dalam 

menjalani treatment di klinik kecantikan yang pertama adalah orangtua. Dimana orang 

tua sangat mempengaruhi terbentuknya konsep diri pada subjek D, N, dan A. 

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa hubungan subjek D dengan orang 

tua, kurang begitu dekat dan komunikasi diantaranya juga kurang begitu baik. Hal yang 

hampir sama juga didapati pada subjek A, dimana hubungan komunikasi dengan 

orangtuanya kurang berjalan dengan baik. Subjek N juga didapati memiliki hubungan 

yang kurang dekat dengan orangtuanya. Hal tersebut menjadikan ketiganya cenderung 

lebih dekat dengan teman sepergaulannya dibandingkan dengan kedua orang tua 

mereka. Subjek merasa orang tua mereka belum memahami apa itu treatment di klinik 

kecantikan, subjek mengungkapkan bahwa orang tua nya merasa bahwa treatment 

klinik kecantikan sama seperti operasi plastik 
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Memberi pengertian tentang kecantikan bukanlah perkara mudah,  karena kondisi 

ini sudah menyangkut estetika yang mengandung unsur obyektif dan subyektif. Burns 

(dalam Haryono, 2014) mengatakan bahwa interaksi merupakan cara menimbulkan 

kesadaran diri dan identitas terhadap pemahaman diri seseorang, hal ini lah yang 

nantinya akan membentuk penilaian seseorang terhadap dirinya. 

Konsep cantik itu memang relatif, karena cantik bagi satu orang belum tentu 

cantik bagi orang lain. Perubahan diri seseorang dapat dilihat dari aspek berikut (a) Self-

Ideal (diri ideal) sosok seperti apa yang paling diinginkan untuk bisa menjadi diri 

sendiri di segala bidang kehidupan. Bentuk ideal akan muncul dan menuntun dalam 

membentuk perilaku, (b) Self-Image (citra diri) menunjukkan bagaimana 

membayangkan diri sendiri dan menentukan bagaimana individu akan bertingkah laku 

dalam situasi tertentu, (c) Self-Esteem (jati diri)  seberapa besar individu menyukai 

dirinya sendiri. Oleh karena itu, cantik memiliki sifat sangat relatif dan kontekstual. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung klinik kecantikan peneliti 

mendapatkan konsep diri yang negatif dari pengunjungan klinik kecantikan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Song dan Hattie (dalam Hurlock, 2008) yang mengatakan 

bahwa secara umum konsep diri dapat dilihat dari penampilan dirinya, yang terbentuk 

dari pengalaman masa lalu serta interaksi dengan orang lain. Saat subjek mengunjungi 

klinik kecantikan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga disini 

menujukkan bahwa konsep diri yang positif ditunjukkan dengan adanya kepuasan 

terhadap dirinya, dan konsep diri negatif ditunjukkan dengan ketidakpuasan terhadap 

dirinya.  

Peneliti menemukan fakta bahwa konsep diri yang negatif menggiring 

ketidakpercayaan diri para konsumen klinik kecantikan, mereka merasa tidak puas 

dengan penampilan dirinya, sehingga menilai dirinya rendah dan memilih untuk 

melakukan treatment di klinik kecantikan. Subjek sebagai konsumen klinik kecantikan 

mengaku mengalami kecemasan terhadap berat tubuhnya,  dengan selalu menimbang 

dan melihat ke cermin dan memperhatikan bentuk tubuhnya. Subjek merasa ada 

kidakpuasannya terhadap bagian tubuh dari hidung, pipi, kulit, bahkan hampir pada 

semua bagian tubuhnya. Sehingga subjek kerap kali melakukan treatment di kilinik 

kecantikan secara berulang.   
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Di dalam hubungan sosial, subjek tidak menghindari situasi sosial apapun, 

bahkan teman – teman subjek merupakan motivasi subjek untuk juga berubah menjadi 

lebih baik. Subjek senang berkumpul dengan teman-teman nya, namun tidak ada 

perasaan minder disana, mereka bahkan bersama-sama menjalani treatment ke klinik 

kecantikan.  

Disini ada perasaan dan emosi yang terlibat, berbentuk emosi negatif di mana 

subjek merasa harus menutupi kekurangannya dan mengubah penampilannya sesuai 

dengan standar kecantikan yang dimilikinya. Cattel (dalam Hurlock, 2008) menjabarkan 

bahwa kepribadian merupakan salah satu prediksi tentang apa yang dilakukan seseorang 

di dalam situasi tertentu. Menurut Allport (dalam Hurlock, 2008) kepribadian adalah 

dinamika individu dalam menentukan penyesuaian dirinya terhdap lingkungan 

sekitarnya. Penjabaran dua tokoh diatas sesuai dengan pemaparan mengenai konsep diri 

seseorang menurut Hurlock (2008) yang mengatakan bahwa konsep diri merupakan 

gabungan dari keyakinan mengenai dirinya sendiri yang meliputi karakter fisik, 

psikologis dan sosial. Hal ini juga memperkuat hasil yang didapat peneliti, bahwa 

konsumen pengunjung klinik kecantikan ini memiliki konsep diri yang negatif, dengan 

subjek yang merasa bahwa dia tidak puas dengan keadaan dirinya secara fisik, sehingga 

melakukan beberapa treatment di klinik kecantikan. Subjek juga merasa dirinya belum 

memenuhi standar kecantikan yang ia percayai, ditambah dengan lingkungan 

pertemanan nya yang juga melakukan treatment di klinik kecantikan. Karena hal ini 

juga subjek berusaha memenuhi kepuasaan akan keadaan dirinya. Kondisi ini sesuai 

dengan pendapat Shalvenson (1996) yang mengatakan bahwa konsep diri adalah 

persepsi individu tentang dirinya sendiri yang diperoleh melalui intepretasi terhadap 

pengalamannya dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya dimana  sekarang 

kebanyakan kecantikan menjadi patokan maka subjek merasa tidak ingin dikucilkan dari 

lingkungannya, dan hal ini juga sesuai dengan Grum dan Kolenc (2008) yang 

mengatakan bahwa lingkungan merupakan tempat bagaimana seseorang nantinya 

menemukan dirinya berubah mengikuti lingkungan dimana dia tinggal. Sehingga hal ini 

semakin mempertegas bahwa konsep diri bisa mempengaruhi sesorang untuk berubah 

sesuai dengan standar nya sendiri, sehingga klinik kecantikan bisa menjadi salah satu 

pilihan instan nya.  
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

Subjek 1 dan 3 belum merasa memiliki diri yang ideal sedangkan subjek 2 dan 4 

sudah merasa memiliki diri yang ideal. 

Ada dua alasan mengapa seseorang mengunjungi klinik kecantikan yang 

pertama adalah untuk menjaga dirinya agar tetap berada di shape nya dan yang kedua 

adalah untuk merubah diri menjadi bentuk ideal sesuai dengan yang diinginkan. 

Dari segi usia terlihat mereka yang berusia lebih tua memiliki keinginan yang 

lebih  untuk melakukan perubahan di klinik kecantikan, sedangkan yang berusia lebih 

muda tidak terlalu terpengaruh untuk merubah diri menjadi idealnya. . 

Pendidikan juga berpengaruh terhadap subjek yang mengunjungi klinik 

kecantikan, subjek 1 dan 2 memiliki pendidikan lulusan Sarjana strata 1, mereka 

menyikapi diri dengan mempertimbangan kunjungan ke klinik kecantikan. Semakin 

tinggi pendidikan semakin realistis sikap yang ditunjukan. 

Pekerjaan subjek 3 dan 4 adalah lulusan SMA, subjek 3 yang bekerja sebagai 

TKW yang mengandalkan diri dan fisik hal ini menuntut nya untuk merawat diri. 

Sedangkan subjek 4 mengunjungi klinik kecantikan karena dia bekerja di dunia 

kosmetik sehingga ini menjadi tuntutan perannya, dengan fisik yang cantik tentunya 

akan mengundang customer untuk tertarik membeli barang yang di jualnya.  

Semakin banyak treatment yang dilakukan seseorang ke klinik kecantikan maka 

orang tersebut semakin berkemungkinan memiliki perasaan tidak puas terhadap dirinya 

sehingga mempengaruhi konsep dirinya. Semakin sedikit treatment yang dilakukan 

seseorang ke klinik kecantikan maka menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki diri 

ideal yang baik sehingga tidak mempengaruhi keadaan konsep dirinya. 

Peneliti merasa bahwa di sini mediamassa berperan penting dalam membentuk 

konsep diri yang ideal bagi seseorang, karena disinimedia massamembangun dan 

membentuk konsep kecantikan yang disebarluaskan melalui program acara TV ataupun 

artikel dan iklan. Media massa menciptakan stereotipe terhadap orang-orang yang 

bertubuh ideal dan bertubuh besar, seolah yang bertubuh ideal lebih baik dibandingkan 

dengan yang bertubuh besar dalam kehidupan.  
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Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami subjek pada masa pertumbuhannya 

seperti ejekan verbal ataupun fisik juga menjadi salah satu penyebab yang dapat 

mempengaruhi konsep diri seseorang. 

4.2 Saran 

Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Bagi peneliti selanjutnya agar bisa melalakukan penelitian dalam bentuk 

kuantitatif agar dapat melihat dari variabel-variabel lain yang berpengaruh dalam 

konsep diri subjek.  

Untuk subjek diharapkan dapat menerima keadaan diri nya, sehingga tidak 

terjadi ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri.  

Diharapkan individu tidak terlalu melihat fisik atau memantau media massa, 

peneliti berharapp individu dapat merasa puas dengan apapun keadaan didirnya tanpa 

harus terbujuk rayu media massa dan stereotipe tentang kecantikannya.  

Disarankan bagi individu untuk menanamkan sikap memandang positif pada 

keadaan fisiknya, karena perubahan pasti terjadi dimana pun, dan pada saatnya semua 

akan berubah. Karena itu diharapkan tidak terlalu fokus pada model yang dianggap 

sebagai acuan kecantikan.  

Orangtua juga disarankan untuk memperhatikan dan mengontrol putra putrinya 

dalam pola perkembangan, perubahan akan terlihat maka ada baiknya jika orangtua bisa 

mengarahkan hal itu ke hal-hal yang lebih positif.  
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